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FÖRORD

Militärhistoria. - Vad är det? Med denna frJgeställning inleds
årets nummer av Aktuellt och Historiskt. Fyra vid universiteten
verksamma forskare, fil dr Gunnar Arteus samt docenterna Carl
Axel Gemzell, Kerstin Strömberg-Back och Ulf Olsson, ger utifrån
sin verksamhet som forskare och handledare och i anslutning till
några reflexioner av docent Klaus-Richard Böhme sin syn pJ denna
historievetenskapliga specialdjsciplin. Militärhistoriska avdelningen
hoppas att därmed inleda en d�batt om militär.historia
forskning
och undervisning. Denna förhoppning aktualiseras inte minst genom
den på senare tid allt vanligare- kny.t_ningen mellan den militär
historiska forskingen och den snabbt växande freds-:- och konflikt
!orskningen.
Av förklarliga skäl väljer krigshistorikerna som undersöknings
objekt oftast genomförda operationer vilka de försöker beskriva
och förklara. Ej genomförda alternativ berörs vanligen endast i
förbigJende. Kapten Gustaf von Ho/sten undersöker dock på grund
val av tillgängligt källmaterial och en omfattande litteratur den
italiensk-tyska planläggningen för en landstigning på Malta 1942.
Speciellt behandlas frJgan, varför axelmakterna avstod frJn att
söka ockupera denna strategiskt sJ viktiga ö.
Sedan riksdagen på våren 1930 hos Kungl Maj:t hemställt om
en ny försvarsutredning, tillsattes på hösten samma år 1930 &rs
försvarskommission. Riksdagens beslut, som tillkom i reaktion mot
den sittande högerregeringens egen utredningsverksamhet, dikterades
av en frisinnad-socialdemokratisk majoritet. Överstelöjtnant Arvid
Cronenberg klarlägger samarbetet i denna frJga. Det skedde inom
ramen för de försök som gjordes till förnyad "vänstersamverkan"
1929-1930, med bl a C G Ekman och P A Hansson som huvud
agerande.
På grundval av främst hittills outnyttjad franskt arkivmaterial
redovisar universitetslektor Jean-Pierre Mousson-Lestang den offi
ciella franska bedömningen av Sveriges hållning under första världs
krigets första Jr. Visserligen besannades icke franska utrikesdeparte-

mentets och franska generalstabens farh&gor att Sverige skulle sluta
upp på Tysklands sida. Men man upplevde det som mycket besvä
rande att de svenska tidningarna byggde sin rapportering av krigs
händelserna pd tyska nyhetsbyråers uppgifter samt att Sverige för
sdg Tyskland med en rad viktiga varor.
Fil dr Gunnar Arteus är ansvarig för forskningsprojektet »Krigs
makt och samhälle i frihetens Sverige". I sitt bidrag, som första
gången presenterades som ett diskussionsinledande föredrag vid
Colloque International d' Histoire Militaire den 19-21 september
1974 i Montpellier, presenterar han en rad metodiska problem, som
de inom projektet verksamma forskarna ställs inför.
Striden vid Södra Stäket år 1719 har ofta framställts som en
mycket betydelsefull svensk seger. Vissa versioner om händelse
förloppet har blivit vedertagna. Tack vare en noggrann, systematisk
genomgång och analys av litteraturen samt av gammalt och nytt
källmaterial kan fil dr Arne Stade ge en betydligt mera nyanserad
och delvis omvärderande skildring av händelserna och vad som
låg bakom dessa.
Slutligen publicerar Aktuellt och Historiskt som en ringa service
dtgärd &t sina läsare en lista över vissa nytillkomna arbeten av
militärhistoriskt intresse på Militärhögskolans bibliotek.
Stockholm i november 1974
BERTIL STJERNFELT

MILITÄRHISTORIA - VAD ÄR DET?

MILITKRHISTORIA I UNDERVISNING OCH FORSKNING.
NÅGRA REFLEXIONER

Av Klaus-Richard Böhme
För årets nummer av Aktuellt och Historiskt har Militärhistoriska
avdelningen bett fyra vid universiteten verksamma forskare att
utifrån sitt arbete som forskare och handledare samt med utgångs
punkt från några nedan framförda funderingar ge sin syn på ämnet
militärhistoria.
Dessa forskare är fil dr Gunnar Arteus (Göteborg) docent Carl
Axel Gemzell (Lund) och docent Kerstin Strömberg-Back (Umeå),
som var och en leder ett större militärhistoriskt forskningsprojekt,
samt docent Ulf Olsson (Göteborg), so� bedriver forskningar med
stark militärhistorisk inriktning..
Det har självfallet inte varit möjligt eller ens meningen att
uttömmande diskutera hela den med begreppet "militärhistoria"
sammanhängande problematiken. Men förhoppningsvis har härmed
en debatt om ämnet inletts samt presenterats några försök till svar
på frågan om och varför det anses befogat och t o m angeläget att
bedriva militärhistorisk forskning. Därigenom skulle även lämnas
några bidrag till den övergripande frågeställningen om och varför
det är befogat och angeläget att bedriva historisk forskning och
vilka prioriteringar som kan anses rimliga inom detta vidsträckta
ämnesområde.
Militärhistoria är bara ett av många specialområden inom det
stora ämnet historia, precis som t ex stads- eller rättshistoria. Dessa
specialiseringar har företagits eller framtvingats av praktiska skäl,
men de kan inte teoretiskt motiveras. Uppfattningarna om vad man
skall syssla med inom respektive specialområde har kunnat gå starkt
isär, i synnerhet då nödvändigheten av specialisering har måst kom
bineras med nödvändigheten att på ett tvärvetenskapligt sätt bedriva
forskning.
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Specialiseringens faror har måhända drabbat militärhistoria hår
dare än andra historievetenskapliga forskningsgrenar. I motsats till
dessa bedrevs nämligen militärhistoria inte av främst till universi
teten eller andra forskningsinstitutioner knutna civila forskare utan
framför allt av militärer vid de olika staternas generalstaber och
vid de militära skolorna. Under senare hälften av 1800-talet ansågs
krigshistoriska studier fylla en mycket väsentlig funktion i officerar
nas, speciellt generalstabsofficerarnas utbildning. Studiet av tidigare
militära operationer skulle förmedla praktiskt användbar kunskap
om krigföringen. Så var det även i Sverige.
Målsättningen att dra för sitt yrke direkt tillämpbara kunskaper
skilde militärhistoria från den övriga historievetenskapen. Denna
speciella gränsdragning förstärktes ibland ända till en isolering
genom att militärerna gärna betraktade militärhistoria som ett helt
och hållet dem förbehållet fält, medan de civila forksarna antingen
villigt accepterade denna inställning eller vände ryggen åt vad de
uppfattade som historievetenskapligt mindre seriöst. Den fack
militära sakkunskapens dominans och isolering ledde till att man i
praktiken ofta vände på sin ursprungliga målsättning. Hade man
utgått ifrån att genom analys av ett historiskt händelseförlopp lära
sig något, gled man så småningom över till att med hjälp av histo
riska exempel demonstrera vissa instruktionsmässigt fastslagna grund
reglers riktighet. Grundregler som "Överraskning är bra", "Kraft
samling är bra", "Sjöherravälde är nödvändigt" belystes med var
sitt utvalda slag, vars historia pressades för att passa som önskat
exempel. Inför denna tillyxade historieundervisning frågar man sig
framför allt, varför det saknas exempel på respektive lärosats mot
sats. Det är ju t ex inte helt otänkbart att det i vissa militära lägen
inte alls har varit bra med kraftsamling. För den som vill använda
historia som exempelsamling tillhandahåller den givetvis alltid ett
passande exempel, eller åtminstone ett som kan göras passande.
I själva verket motverkar detta sätt att bedriva militärhistoria t o m
på en avgörande punkt officerens utbildning, ty det motverkar hans
kritiska tänkande.
Den israeliske militärhistorikern ]ehuda L Wallach har visat, hur
den tyska generalstaben sedan von Schlieffens dagar på 1890-talet
och fram till 1945 med hjälp av en dylik historieundervisning på
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ett ödesdigert sätt låstes vid "förintelseslagets dogm". Inte minst
intressant är att Wallach också redogör för att redan von Schlieffen
av sin militärhistoriska expert varnades för följderna av en sådan
historieundervisning.
Denna historieundervisning har motverkat kritiskt tänkande även
på ett annat sätt. Historia har nämligen vid de militära skolorna
länge använts för att förmedla moraliska normer och för att moti
vera gällande traditioners förpliktande kraft. Visserligen skilde sig
historieundervisningen i det militära härvidlag långt in i modern
tid inte från den som bedrevs vid övriga skolor. Historieunder
visningens uppgift var länge att uppfostr� till kärlek mot Gud,
kungen och fosterlandet. Problem på denna punkt uppstod först,
när samhället vid sina övriga skolor prioriterade andra moraliska
normer och värderingar. Dessutom utvecklades historiekunskapen
dithän att den inte längre kunde tillhandahålla moraliska normer
eller motiveringar för gällande traditioner. Moraliska normer och/
eller traditioners förpliktande krav måste således motiveras utifrån
andra positioner än från historievetenskapen. Detta har haft åter
verkningar på historieämnets ställning vid alla slags skolor. Från
att ha varit ett centralt bildningsämne har det reducerats till ett
orienteringsämne, vars värde och berättigande ifrågasätts.
För de militära skolorna kan problemet förefalla vara speciellt
svårt. Fortsätter man - som sker på sina håll - i de gamla spåren,
isolerar man sig ytterligare. Accepterar man historievetenskapens
begränsning att vare sig kunna förmedla yrkeskunskap, moraliska
normer eller motivera traditioner, kan ämnets berättigande vid
dessa skolor, vilka ju i egenskap av fackskolor i första hand skall
förmedla yrkeskunskap, i ännu högre grad ifrågasättas.
Mot detta kan - enligt min åsikt på mycket goda grunder hävdas att historieundervisningen, om den tar vara på historie
vetenskapens landvinningar, tvärtom har en mycket väsentlig funk
tion att fylla. För det första har historievetenskapen utvecklat en
källkritisk metodik vars behärskande möjliggör att säkrare bedöma
information eller - för att använda en formulering av Erik Lönn
roth - "att skilja sant från osant". Ur denna aspekt är historie
undervisningen mycket viktig för varje medborgare. Det säger sig
självt att just officerarna, som i sitt yrke ideligen konfronteras med
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en mängd information måste ha direkt nytta för sin verksamhet
av denna utbildning. Om man betänker, vilka långtgående beslut
som grundas på vissa militära utredningar, torde det ligga i öppen
dager att skolning i källkritisk metodik bör utgöra ett omistligt
element i officerarnas utbildning. Och eftersom historieundervis
ningen lyckligtvis redan finns vid de militära skolorna, bör den
bedrivas i bl a detta syfte.
Denna skolning fördjupas självfallet genom, låt vara begränsade
tillämpningsövningar, d v s smärre historievetenskapliga forskningar.
Därigenom skulle även den källkritiska metodiken kunna utnyttjas
för historieundervisningens centrala utbildningsfunktion, nämligen
att vara ett samhällsvetenskapligt orienteringsämne. Det militära
komplexet intar en sådan ställning i samhället att kunskap om det
måste anses vara nödvändig för alla medborgare, inte minst för
officerarna.
Denna nödvändiga kunskap vinns givetvis bara genom historie
vetenskaplig forskning. Såvida den vid de militära institutionerna
bedrivna militärhistoriska forskningen hållit jämna steg med den
historievetenskapliga utvecklingen, har den också alltid fyllt en
väsentlig utbildningsfunktion och lämnat värdefulla forsknings
bidrag. I allt för många fall har dock militärhistorisk forskning gått
ut på att i den ovan skildrade äldre undervisningens och inställ
ningens intresse arbeta fram exempel på militära grundsatsers riktig
het, att förmedla moraliska normer och motivera gällande tradi
tioner. I linje med detta ligger att man ofta ägnade sig åt en officiell
historieskrivning med mer eller mindre klart syfte att rättfärdiga
resp fördöma. Allt detta bidrog inte bara till att ytterligare isolera
militärhistoria vid de militära institutionerna, utan det ledde dess
utom inte sällan till konflikter med civila historiker, framför allt
med dem som ägnade sig åt militärhistoria. De till universiteten och
liknande forskningsinstitutioner knutna forskarna var naturligtvis
både tvungna och villiga att hålla jämna steg med historieveten
skapen i övrigt.
Uppenbarligen har på sistone de civila historikernas intresse för
militärhistoriska ämnen ökat. Detta torde bero på en rad faktorer.
Dels utmanade den institutionaliserade militärhistoriska forskningens
"efterblivenhet" till en kontroll av dess resultat. Vidare spelar det
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militära komplexet i alla samhällen en sådan väsentlig roll att
historikerna inte längre kunde undgå att ägna sig åt därmed samman- .
hängande frågor. Dessutom fanns i länder som förlorat andra världs
kriget till en början över huvud taget inga militära institutioner
samtidigt som det just i dessa länder ansågs angeläget att forska
utifrån frågeställningar med militärhistorisk inriktning. Detta in
tresse befrämjades av att de militära arkiven var tillgängliga. I den
mån militärer i dessa länder ville bedriva militärhistorisk forskning
fick de göra det på samma villkor som civila forskare, vilket inte
minst innebar att deras forskningar mera direkt var utsatta för
vetenskaplig kritik än när de bedrevs i en militär institutions hägn.
Samtidigt ifrågasattes den vid dessa institutioner bedrivna forsk
ningens målsättningar. Tydligast är hela denna process i Västtysk
land. Den har där haft en mycket väsentlig konsekvens. När det
efter några år återuppsattes en försvarsmakt etablerades också en
militärhistorisk forskningsinstitution. Men denna tog mycket klart
avstånd från sina föregångares vetenskapssyn och lyckades inom
kort att nå ställningen som en mycket modern historievtenskaplig
institution. I denna strävan ingår även att formulera en ny och
samhällsnyttig målsättning för den egna forskningen. Man är beredd
att ställa sitt forskningsarbete i freds- och konfliktsforskningens
tjänst. Senast och med en utförlig filosofisk motivering har detta
deklarerats av institutionens medarbetare Wolfram Wette.
Detta västtyska försök att besvara frågan, varför man bedriver
militärhistoria, kan man ställa sig tveksam till. Men det är beaktans
värt, inte minst om man gör klart för sig att det bara är en konse
kvens - måhända en väl långt driven sådan - av insikten i det
militära komplexets centrala roll i samhället. Förutsatt att man över
huvud taget anser historisk forskning ur samhällets intresse vara
meningsfull, kan hävdas att militärhistorisk forskning hjälper oss
till ökad och säkrare kunskap om mycket betydelsefulla problem.
Därvidlag kommer militärhistoria som all historievetenskap att bl a
visa ideologiernas, d v s även traditionernas, tidsbundenhet. På så
sätt förhindras - eller åtminstone försvåras - att under hän
visning till det förgångna motivera krav på ett framtida handlande.
Detta kan givetvis på sina håll upplevas som besvärande eller som
ett nedbrytande av vedertagna normer. Men historievetenskapen
9

framtvingar därigenom att man motiverar respektive normer utifrån
andra utgångspunkter. Detta kan antingen leda till att normerna
måste överges eller till att de baseras på starkare argument än histo
risk mytbildning och manipulation.

VARFÖR MILITKRHISTORISK FORSKNING?
Av Gunnar Arteus
Historisk forskning om krigsförlopp och krigföringens olika
aspekter, d v s krigshistorieforskning i traditionell mening, var som
bekant före 1914 en verksamhet som blott av ett fåtal ansågs behöva
försvaras inför t ex allmänheten, militära och civila myndigheter
eller den lärda världen. Men sedan den tiden måste krigshistorie
vetenskapens position, om inte rentav dess existens, vid universiteten
och många andra forskningsinstitutioner betecknas som oavbrutet
satt i fråga, även om kritiken periodvis har väckt svagare genklang.
Den särklassigt vanligaste kritiken utanför krigsmakten och
övriga berörda statsmaktorgan - i Versaillesfredens som i våra
dagar - syns mig väsentligen etiskt betingad och, begripligt nog,
starkt känslofärgad: eftersom krig, hävdas det, är något obetingat
ont, bör ingen ansvarig människa (och som särskilt "ansvarig" fram
hålls härvid nästan alltid vetenskapsmannen) syssla med det i någon
som helst form, den kritiskt analyserande historiska rekonstruktio
nens inte undantagen. Detta är ett argument som naturligt vinner
utbredd sympati inom vår kulturkrets, och ett vars yttersta syfte
jag odelat behjärtar. Likväl representerar det i mångas och mina
ögon en f n orealistisk kritik, och blir därmed - i bästa fall otjänligt för sitt tänkta ändamål. Vi kan ju långtifrån ta för givet
att vi lättare undslipper krig, snarare torde motsatsen gälla, om vi
konsekvent låter bli att befatta oss med studium av t ex den mo
derna krigföringens natur. Och om denna lär vi svårligen kunna
bilda oss någon verkligt adekvat föreställning utan fakta och m
sikter om dess historiska betingelser.
För övrigt och överhuvud syns det mig att sådana försök att
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blockera vägarna till kunskap om en överskuggande och hittills
oskiljaktig del av mänsklighetens historia, låt vara den kanske
"omänskligaste" delen, reflekterar en attityd inte fri Min intellekt
fientlig och i viss mening även ohumanistisk innebörd.
De militära och civila myndigheternas kritik förefaller däremot
huvudsakligen kunna härledas till en snävt utilistisk värderingsbas:
den moderna krigföringens oerhört accelererade tekniska utveck
ling, får vi höra, har så radikalt beskurit räckvidden av krigs
historiens tillämpliga "lärdomar" att fortsatt oreducerade anslag till
krigshistorisk forskning inte längre kan rationellt motiveras. Otvivel
aktigt är olikheterna mellan den mer eller mindre industrialiserade
och den förindustriella världens krigsmakter i fråga om vapen, trans
portmedel, organisation, strategi, taktik etc både stora och många.
Men sådana ter sig fortfarande också likheterna, om vi inte sträcker
jämförelseperioden bortom "musköternas revolution" av bl a orga
nisation och taktik vid Europas armeer omkring 1600. Kritiskt ana
lyserande jämförelser t ex mellan Karl XII:s, Napoleons och Hitlers
ryska fälttåg; eller mellan Preussens strategiska problem 1740-63
och Israels 1948-67; eller mellan krigföringen i Spanien 1808-13
och Vietnam 1946-54
exemplen kan lätt mångfaldigas
borde vara i många avseenden instruktiva för dem som i dag arbetar
med försvarsplanläggning o d. Givet är härvid dock att tillgången på
områden för praktiskt omsättbar krigshistorisk forskning blivit allt
mer begränsad under detta århundrade.
Å andra sidan kan historievetenskapen i dag erbjuda pedagogiskt
bättre träning i källkritisk metodik än tidigare. Och att övad käll
kritisk insikt är omedelbart nyttig för inte endast officerare i under
rättelsetjänst, utan för varje högre krigsförbandschef, syns mig
alldeles obestridligt.
Låt mig härtill foga en, möjligen exklusivt personlig, reflexion!
Krigsmakten var som bekant länge den största, om inte enda, högre
utbildningsanstalt i vårt land som höll en dörr öppen för verkligt
obemedlade unga män utan· ens bildningstraditionens stöd i sin
familj. Här är inte platsen att fördjupa oss i diskussion om betydelsen
av detta krigsmaktens bidrag till ökad social rörlighet och klass
upplösning - verksamma faktorer, otvivelaktigt, i Sveriges nästan
unikt fredliga samhällsomvälvning i modern tid. Vad jag här vill
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framhålla, är snarare krigsmaktens betydelsefulla kulturfunktion i
detta sammanhang: att den tillhandahållit humanistiskt . bildande
undervisning för sitt befäl ur ledet lika väl som undervisning i direkt
krigsväsentliga ämnen. Och så länge krigsmakten fortsätter att
underhålla sina historiska forskningsinstitutioner, syns den mig i
annan form ännu fasthålla något av sin klassiska funktion i svensk
kultursträvan.
Föregående resonemang har uteslutande rört sig om sådan forsk
ning som vanligen benämns krigshistorisk och har, förklarligt nog
under rådande förhållanden, huvudsakligen förts efter defensiva
linjer. Föreställer vi oss emellertid att vårt naturliga intresse som
historiker för olika företeelser rörande krigsmakten skulle komma
att starkare inriktas på frågan om dess funktioner och betydelse i
vidare sammanhang än krigens och krigföringens, öppnar sig ett
stort, vetenskapligt löftesrikt och obestridligen "samhällsnyttigt"
forskningsområde: vad jag vill kalla militärhistorikerns. Militär
historia är ju för övrigt ett redan väletablerat begrepp som kan
och bör, men inte måste, syns det mig, omfatta även krigshistoria
i traditionell mening. Detta forskningsområde, som allmänt i världen
brukar rubriceras Armed Forces/Military and Society, drar f n till
sig historiker och samhällsvetenskapsmän vid ett stigande antal
institutioner i främst USA och Frankrike. Det ligger också centralt
inom den snabbt växande freds- och konfliktforskningen.
Vad som framför allt engagerar dessa forskare är vetenskapliga
problem rörande de politiska, sociala, kulturella, tekniska, ekono
miska och administrativa betingelserna för militära statskupper och
militär statsledning i olika typer av samhällen. Problematiken torde,
eller borde, te sig åtminstone intressant för alla dem, inte minst i
Sverige, som privat eller i officiell befattning försöker tyda världens
utvecklingstendenser i dag. Det känns här samtidigt angeläget för
mig att hävda, att inte alla militärkupper är eller varit av sådan
natur att de bör fördömas enligt vare sig liberal eller socialistisk
ideologi
så t ex svårligen de i Sverige 1809, Tyskland 1944 eller
Portugal och Etiopien 1974, även om dessa syns tillhöra undantagen
därvidlag.
I denna historiska problematiks oförminskat aktuella betydelse
ser jag den väsentligaste motiveringen för det forskningsprojekt
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Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige för vilket jag nyligen
blivit ansvarig. Således är dess ambition bl a att tjäna som ett slags
historisk.· fallstudie till belysning av de militära institutionernas
(inkl idealbildningens) politiska, sociala och kulturella roll i sam
hällen med parlamentarisk statsform. En annan av dess ambitioner
är att bidra till prövning av signifikansen hos olika tänkbara indika
torer på militarism eller militarisering inom förindustriella, men
administrativt jämförelsevis utvecklade, samhällen. Jag vågar tro,
att militärhistorisk forskning av denna och jämförlig art och inrikt
ning verkligen i dag förtjänar vidast möjliga sympati och stöd i
Sverige, för att inte säga överallt.

MILITARHISTORIA I ETT
INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
Av Carl-Axel Gemzell
Militärhistorien seglar inte i medvind i dag och den har inte gjort
det på bra länge. Varken för forskaren eller forskningspolitikern
tillhör den de ämnesområden som prioriteras. För den ambitiöse
doktoranden eller docenten som skall välja avhandlingsämne kan
en sådan situation verka avskräckande. Vill man vara "inne" och
snabbt försäkra sig om uppmärksamhet och anslag i en allt hårdare
kamp för levebrödet, söker man sig lämpligen till andra områden.
Just en sådan situation kan emellertid också mana till eftertanke:
Har den "glömda" militärhistorien verkligen ingenting att ge i dag?
Eller kan den helt avföras?
Det är väl få områden där förändringarna efter det andra världs
kriget framträder mera drastiskt än på det militärteknologiska.
Utnyttjandet av atomkraften, utvecklingen inom ballistiken, elektro
tekniken o s v har under de senaste decennierna inneburit en revolu
tion, som haft långtgående konsekvenser och som även genom
gripande påverkat militärhistoriens ställning. Här går det inter
nationellt sett en skarp skiljelinje ungefär vid år 1945. Vid upp
byggandet av det moderna militärväsendet spelade historikerna en
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viktig roll. De var bland de första "experter" som knöts till den
militära administrationen. Det århundrade som rn.g före det första
världskrigets utbrott såg runt om i de ledande militärmakterna
organiserandet av högt utvecklade planeringsorgan i form av general
staber och amiralstaber. Dessa utrustades nästan undantagslöst med
en historisk avdelning, till vilken som regel både militärer och fack
historik.er knöts. Deras uppgift var inte bara att för en avlägsen
framtid och mer eller mindre passivt registrera viktigare drag i
skeendet. Den var också att aktivt ingripa i detta, genom att ge
synpunkter och råd. Historisk kunskap och erfarenhet drogs således
in i och utnyttjades i det militära planläggningsarbetet. Den militär
strategiska debatten fördes fram till det andra världskrigets slut i
hög grad med historiska argument. Stora nytänkare som Mahan,
Delbriick, Corbett, Fuller, Liddell Hart, de Gaulle o s v hade en
stark anknytning till historien. Flera av dem var historiker av facket.
Denna starkt empiristiska, erfarenhetsgrundade inriktning upphörde
emellertid vid det andra världskrigets slut. Man kan naturligtvis
som Böhme gjort i sitt inlägg diskutera i vilken utsträckning den
historiska erfarenheten dessförinnan tjänat blott som skenargument,
för att legitimera predeterminerade slutsatser och i vilken utsträck
ning historien och historiker manipulerats. (Själv har jag kunnat
påvisa en dylik manipulering av den tyska marinens historiesyn
under mellankrigstiden.) Faktum kvarstår emellertid, omkring 1945
äger det rum en markant förändring. Militärstrategiska teser och
doktriner underbyggs från och med nu mera sällan med hänvisningar
till historien. Detta sker samtidigt med att samhällsvetarna på bred
front marscherar in i den militärstrategiska debatten och på en mång
fald olika sätt, direkt eller indirekt, knyts till den militära plane
ringen. I det nya militärindustriella-vetenskapliga komplexet utgör
de en märkbar komponent.
Den historiska erfarenheten har således i hög grad förlorat intresse
vid planeringen av modern reguljär krigföring. Frågan är i vad mån
en ny inriktning på gerillakrig och gerillabekämpning förmår ändra
på detta förhållande och öka militärhistoriens betydelse. Teoretikerna
på gerillakrigföringens område - med Mao Tse Tung i spetsen
har åter anknutit till historien och framhållit betydelsen av den
historiska erfarenheten. Detta förhållande kan möjligen delvis för-
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klara det intresse för militärhistoria som börjat förmärkas ute i
världen.
Utvecklingen på det militärteknologiska omdl.det utgör det allra
mest drastiska exemplet på genomgripande förändringar i dagens
värld och den kris dessa ställer mänskligheten inför, men det är
inte det enda. Miljöförstöringen, befolkningsutvecklingen, etc, utgör
allvarliga uttryck för överutveckling och devolution. Den inriktning
den civilisatoriska utvecklingen tagit, dess innebörd och orsaks
sammanhang är - och borde i än högre grad vara - föremål för
intensiv forskning.
För att få ett grepp om den nuvarande utvecklingen och dess
drivkrafter måste vi söka oss tillbaka till utskiljbara övergångs- och
förändringsfaser. En sådan finner vi i uppkomsten av den moderna
industrialiserade, teknologiserade och byråkratiserade nationalstaten
på olika håll i världen under 1800-talet och 1900-talet. Den utveck
lingstrend som den representerar slog igenom tidigt och genom
gripande i Tyskland och särskilt markant inom den tyska krigs
makten. Tyskland blev i fråga om militär planering snabbt ett
föregångsland, ett mönster i fråga om precision och effektivitet.
Just på detta område skulle det emellertid också komma att tidigt
slå in på en utveckling som bä'r många negativa förtecken. Den
problematik som knyter sig härtill har engagerat några forskare vid
Lunds universitets historiska institution, vilka jag haft nöjet att
handleda och organisera som en grupp - i all anspråkslöshet och
synnerligen informellt. Det rör sig således inte om något fast sam
manhållet projekt och vi arbetar utan några som helst ekonomiska
resurser. Vi har emellertid ett gemensamt intresse för vissa aspekter
av modern internationell historia för vilka militärhistorien har
relevans.
Militärhistoriska ämnen kan angripas med historieforskningens
traditionella, källkritiska verktyg. Det finns också möjlighet att
utnyttja nya begrepp och modeller, sådana som de t ex utvecklats
i de moderna samhällsvetenskaperna. Detta kan närmare illustreras.
Inom ramen för min år 1965 publicerade doktorsavhandling grans
kade jag de tyska övervägandena rörande ett basförvärv i Norge
vid det andra världskrigets utbrott. Resultaten av undersökningen
pekade bl a på betydelsen av relationerna inom den militära orga15

nisationen för uppkomsten och vidareutvecklingen av militärstra
tegiska och utrikespolitiska handlingsalternativ. I ett därpå följande,
år 1973 utgivet arbete, granskade jag systematiskt nya marinstra
tegiska id6er och handlingsalternativ i Tyskland över perioden
1888-1940. Utgångspunkten togs därvid i organisations- och in
novationsteori. Min undersökning syftade inte i första hand till att
"pröva", d v s underbygga, falsifiera eller revidera från organisa
tions- och innovationsteorin emanerande hypoteser. Syftet var istället
främst att använda begrepp och modeller för att peka på plausibla
samband mellan element och faktorer och för att utveckla redskap
för en sådan analytisk identifikation. Innovation och förnyelse har
länge onyanserat betraktats som något positivt och eftersträvansvärt.
Applicerad på den tyska marinstrategin ter sig en sådan uppfattning
som alltför enkel. Ser man utvecklingen av den tyska planeringen
som en inte bara evolutionistisk utan även devolutionistisk process,
blir betydelsen av innovation komplicerad. Det gäller också betydel
sen av faktorer som i sin tur framkallar eller gynnar innovation.
Konkurrens och konflikt torde vara en lika grundläggande process
i det mänskliga samhället som i växt- och djursamhället. Under lång
tid har emellertid konflikt i den samhällsvetenskapliga forskningen
betraktats som en huvudsakligen oönskad och destruktiv företeelse.
Detta har under senare år efterträtts av en uppfattning som starkt
betonat konfliktens konstruktiva och förnyande betydelse. Resultaten
av min undersökning visade på ett kontinuerligt samspel mellan å
ena sidan konflikter inom och utanför den tyska militära organisa
tionen och å andra sidan förändringar i den marinstrategiska pla
neringen. Under intimt växelspel av ömsesidig påverkan uppstod
en våldsam innovationstakt. Operativ planering och rustningar för
nyades oavbrutet men samtidigt återverkade förändringar på detta
område hela tiden på konflikter på olika nivåer ända upp på det
internationella planet. Innovationer drevs fram i riktning av allt
större effektivitet i planering och krigföring men också innebärande
ett allt tydligare markerat nonchalerande av konsekvenserna med
hänsyn t ex till neutrala rättigheter och humanitära synpunkter.
Konflikterna var delvis knutna till och grundade i en upplösning
av den militära organisationen i partikulära intressen. De synes
emellertid också ha haft sin rot i själva dess uppbyggnad och utveck16

ling, i en högt utvecklad utbildning och träning, i en starkt differen
tierad arbetsfördelning, som tog vara på expertkunnande och speciell
förmåga, i en hög arbetsmoral och prestationsförmåga, i en lojalitet
till kamrater och hängivenhet till överordnade, d v s i vad som
framstår som några av grundvalårna för den tyska militära organisa
tionens överlägsna effektivitet och framgång.
Det komplicerade växelspelet mellan företeelser och trender som
kan betecknas som evolutionistiska och devolutionistiska och deras
anknytning till det byråkratiska systemet kunde således penetreras.
Att explicita samhällsvetenskapligt eller på annat håll förankrade
teorier inte är en förutsättning för att med hjälp av ett militär
historiskt material studera djupgående och långfristiga samhälls
processer visas av en rad undersökningar, vilka kommit fram under
de allra senaste åren och vilka liksom mina egna arbeten väsentligen
bygger på den tyska marinens utomordentligt rika och mångsidiga
arkivmaterial. Det är emellertid min uppfattning att en tvärveten
skaplig orientering väsentligt kan berika arsenalen av infallsvinklar
och verka stimulerande på en teoretisk och metodisk utveckling,
vilken är en viktig förutsättning om man önskar en mera prag
matiskt inriktad historieforskning. Orsakerna till den prekära
situation som inte bara militärhistorien utan hela historieämnet upp
lever i dag har man inte bara att söka inom samhället utan också
inom ämnet självt. Det är inte endast samhället som är ointresserat
av historieforskningen och dess behov, det är också historieforsk
ningen som länge varit ointresserad av samhällets aktuella problem.
En ändring av det sistnämnda förhållandet innebär förvisso stora
risker men kanske också stora möjligheter.

NÅGRA SYNPUNKTER PÅ VIKTEN AV STUDIER
RÖRANDE "DET MILITKRAS,, ROLL I HISTORIEN
Av Kerstin Strömberg-Back
Vad Böhme i sin artikel efterlyser, är, syns det mig, en diskussion
av "militärhistoria modell y". Den äldre militärhistoriska verk
samheten kallar jag "krigshistoria", med anslutning till den benäm-
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ning, som varit vanlig. När man vänder sig mot "krigshistorisk"
forskning, är det inte därför att forskning om krig skulle vara
oväsentlig - tvärtom. Det är vetskapen om den oerhörda roll som
krig, krigsfruktan, krigshot, krigisk expansionism spelat i mänskligt
liv, som är drivfjädern för önskan eller "tvånget" att bedriva
militärhistorisk forskning; följaktligen ingår studiet av kriget självt
som en viktig underavdelning i militärhistoria. Om vi ingenting vet
om tidens sätt för krigföring, om vapen och teknik, om militärt
tänkande etc - hur skulle vi då, avskurna från kunskap om en
viktig del av vad som faktiskt skedde, kunna studera och kanske
försöka förklara det förflutna? Hur skulle man kunna bedriva
historisk forskning rörande det "totala militära komplexet"? Vad
jag avser med sistnämnda, skall jag återkomma till.
En av invändningarna mot "krigshistoria" följer av vad ovan
sagts: "Krigshistoria" får inte betraktas som den militärhistoriska
forskningen; inte heller som den centrala delen därav. Den är en av
många delar inom ett stort forskningsområde, det som gäller histo
rien om "det militära". En krigsmakt opererar ju inte i ett vakuum
utan är, i krig som i fred, en del i ett samhälle och den inverkar på
och påverkas av det samhälle, vari den existerar. De otaliga för
greningar, vari "det militära" direkt eller indirekt har inflytande
över alla samhällsmedborgarnas liv, och likaså de former, vari de
civila medborgarna kunnat själva influera på "det militära" det vill jag kalla militärhistoria; den omfattar "det totala militära
komplexet". "Krigshistoria" var en angelägenhet främst för mili
tärer; "militärhistoria" är en angelägenhet för alla medborgare, som
överhuvudtaget vill veta något om det förgångna.
Andra invändningar mot "krigshistoria", framför allt mot den
krigshistoriska undervisning, som bedrivits och måhända ännu ej
helt övergivits vid militära skolor, har Böhme redovisat. Att en så
pragmatiskt och propagandistiskt utnyttjad historia för undervis
ningsändamål också medfört en svår belastning på krigshistorisk
forskning säger sig självt. Enklare uttryckt: den förtjänar inte
benämningen forskning.
Verklighetsflykt gagnar bara den, som genom absolut makt och
propagandamonopol kan förhindra spridande av kunskap om en
riktigare verklighetsbild. Att glorifiera Karl XII framtvingar att
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man undanhåller läsning av det skakande dokument, som skildringen
av Armfeldts karoliners återtåg från Norge utgör. Och så vidare,
i en tröstlös oändlighet. Krigshistoria i denna den sämsta mening är
militaristisk historia - i motsats till militärhis foria.
,
"
Den unge Alexander erövrade Indien.
Bara han?
Caesar slog gallerna.
Hade han inte ens en kock med sej?
Filip av Spanien grät när hans Armada gått under.
Grät ingen annan?
Fredrik den store segrade i sjuårskriget.
Vem segrade utom han?
På varje sida en seger.
Vem lagade segermåltiden?
Vart tionde år en stor man.
Vem betalade räkningen?
Så många historier,
Så många frågor."
(B Brecht)
Om militärhistoria fattas i den vida mening som ovan angetts,
är det då motiverat att fortfarande ha undervisning i ämnet vid
militära högskolor? Ämnet är ju, som nyss påpekats, angeläget för
historia som helhet, således för den civile såväl som den militäre
medborgaren. Varför skall då ämnet ingå i militärutbildningen men
inte i t ex läkarutbildningen?
Svar 1. Därtill finns egentligen ingen anledning alls, eftersom
alla medborgare, och i synnerhet de, som utbildas att "ta hand om"
(öva, bota, hjälpa, styra) människor borde ha tillgång till den
enorma fond av kunskap om mänskligt beteende, som historia med militärhistoria som oskiljaktig del - erbjuder.
Svar 2. Eftersom svar 1 (ännu) i stort sett är blott en vision, låt
oss då slå vakt kring en möjlighet som faktiskt föreligger, nämligen
att behålla historia, här den brett orienterade militärhistorien, i
utbildningen på militärhögskolan.
Någon säger: men till vad nytta? Vi utbildar specialister - var
kommer en sådan militärhistoria in? Mitt motargument är enkelt:
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varje specialisering, militär eller civil, som drivs till sin yttersta
spets, producerar en avhumaniserad specialist. Specialisten sitter inte
i ett elfenbenstorn - han rör sig bland människor; om han inte
förstår dem, om ha� blir "människofrämmande", särställer sig
själv gentemot "de andra" - då blir han i ett demokratiskt sam
hälle en oanvändbar specialist. Ett av sätten att "vidga horisonten",
som man brukar säga, är resor: resor till andra länder, andra folk
grupper, andra klasser, andra yrkesförhållanden. Varför skulle man
då inte "resa" på samma sätt i historien?
Att militärhistoria (enligt min mening) bör bibehållas i militär
högskole-utbildningen, har principiellt intet att göra med frågan
om skolning i källkritisk metodik. Böhme understryker mycket
kraftigt, och som jag tror med all rätt, vikten av att sådan skolning
ingår i den militära utbildningen. Jag vill blott tillägga, att skulle
det olyckliga fall inträffa, att militärhistoria försvann ur militär
utbildningen, måste övning i källkritik likväl bibehållas, i så fall
genom deltagande i civila högskolors/universitets undervisning i käll
kritisk metodik.
Till sist en liten presentation av det militärhistoriska projekt,
som vi här i Umeå arbetar med. Titel: "Studier av den militära
sektorns roll i den sociala utvecklingen i Sverige 1815-1945". Knnu
har vi blott en, därtill nypåbörjad, undersökning igång på indel
ningsverket. Övriga projektdeltagare behandlar perioden från
20-talets början till 1945, och min redogörelse grundar sig därför
främst härpå.
Undersökningen inriktar sig på personer i samtliga befälskate
goner: underbefäl, underofficerare, officerare och reservofficerare.
Första fråga: varifrån kom de - socialt men även geografiskt?
Andra fråga: vilka yrkespositioner fick de efter avslutad militär
tjänst? Slutfråga i denna undersökningsfas: Hur ter sig relationen
mellan militärernas sociala och geografiska ursprung å ena sidan
och deras postmilitära placering i samhället å den andra sidan?
Frågorna får något olikartad accentuering beroende på om man
inriktar sig på underbefäl eller övriga. Underbefäl var ju under
denna tid kontraktsanställda; med undantag för det fåtal, som togs
upp i underofficers-kåren, måste alla vara beredda att skaffa sig
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en civil försörjning vid kontraktsperiodernas slutliga utgång. Därtill
kommer att underbefäl i allmänhet rekryterades ur underprivilegie
rade skikt. Att militärutbildningens eventuella betydelse ifråga om
rörlighet, yrkesbyte, kanske "socialt avancemang" får en specifik
betydelse för denna kategori, är klart.
Den här delen av undersökningen tar alltså fasta på vad militär
utbildningen hade för betydelse för de personer, som sökte sig dit.
Nästa fas av undersökningen ser problemet från andra sidan: vilken
betydelse, vilken "roll" i det civila samhället får de olika katego
rierna befälsutbildade, dl de efter avsked verkar i "det civila"?
Här sätts yrkesposition och ekonomiska förhållanden i relation inte
till frågor om social rörlighet, avancemang etc utan till andra sociala
implikationer, som kan följa (t ex om vissa kårer eller yrkesfält får
ett pil.fallande starkt inslag av f d militärer). Vidare undersöks
familjestruktur, medverkan i föreningsliv och organisationsarbete,
samt politisk åskådning, i den mån den går att observera (t ex om
den uttrycks genom medlemskap i parti, genom uppdrag av politisk
karaktär m m). Självfallet blir i sistnämnda fall materialet sprött
och stor försiktighet blir nödvändig vid uppställande av hypoteser
- om vi ens kan nå dit. Varning för förutfattade meningar är
här mer än någonsin på sin plats.
Så långt det är möjligt arbetar vi med referensgrupper av icke
militärer för att få grepp om de militärutbildades eventuella specifika
"roll" och "livsmönster". ("Militärutbildad", "militär" etc används
för korthetens skull; i termerna ryms alltså här - något oegentligt
- icke värnpliktstjänstgöring.)
Slutligen undersöker vi den militära utbildningen, i första hand
undervisningen i "allmänbildande ämnen". Som framgått av det
föregående, är den militära utbildningen själva centralpunkten;
kring den kretsar övriga frågor. Den kan ses som en "chans", fram
för allt för befolkningsskikt som i stort sett saknade tillgång till
annan vidareutbildning. Den kan också ses som "formgivare" men hur formar den eleverna? Till självständighet och handlings
förmåga - eller till auktoritärt beteende? Till samhällsmedvetenhet
- eller till militarism? Frågorna är tillspetsade; svaren blir sanno
likt en serie nyanser på skalan mellan ytterligheter.
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MILITXRHISTORIA OCH EKONOMISK TILLVAXT
Av Ulf Olsson
Historisk forskning kan motiveras på flera sätt. Som ekonomi
historiker vill jag inte helt avvisa en behärskad nyttosyn: vi behöver
belysningen från en gången tid och andra samhällen för att se vårt
eget och vi kan inte förstå dagens problem om vi inte systematiskt
försöker klarlägga deras bakgrund och framväxt. Häri ligger ingen
tro på direkt påtaglig nytta av det historiska arbetet och ännu
mindre ambitioner att göra prognoser för vad som kommer att ske.
Vi är det förgångnas barn men inte dess slavar.
På vad skall vi då basera de ofrånkomliga prioriteringar, som
aktualiseras så snart man enats om att historisk forskning är nöd
vändig? Historiografin har lärt oss, att forskningen i hög grad har
styrts av frågor som upplevts som viktiga i forskarens egen tid
snarare än i undersökningsperiodens. En sådan tendens bör kanske
en behärskad utilitarist notera inte bara med beklagande. I varje
fall förefaller det allvarligare, att snäva ämnesgränser, forskningens
organisation och andra institutionella ramar ofta hindrat den histo
riska forskningens fria rörelser.
Hur skall man då, utifrån dessa utgångspunkter, se på militär
historisk forskning? Under vissa tider och inom vissa samhällen
har uppenbart krig och förberedelser för krig spelat en så stor roll
i den ekonomiska och sociala utvecklingen att denna faktor måste
inkluderas i varje försök att förklara förloppet. Stor möda har till
exempel ägnats problemen kring sambanden mellan krig och civil
teknisk, och industriell utveckling. Att sambanden finns och att
påverkan skett i båda riktningarna är lätt att enas om, men mycket
är ännu outforskat bakom schablonuppfattningar och känsloladdade
ställningstaganden. En tråd av många i detta nätverk är hur från
början av modern tid statsmaktens behov av krigsmateriel stimulerat
framväxten av råvaruutvinning och tillverkning i stor och effektiv
skala. Arsenalerna i Venedig och Nancy har blivit berömda och
de stora manufakturverk, som utrustade 1700-talets stående armeer,
har sin givna plats i den ekonomiska historien.
Under den industriella revolutionen gick i vissa fall den mass-
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producerande krigsmaterielindustrin i täten med exempelvis mönster
bildande precisionskrav på mekaniska detaljer. Till krigens kon
struktiva bieffekter hör att denna högtstående teknik kunde spridas
från länder som Storbritannien till Japan eller Italien och stimulera
industrialiseringsprocesserna kring sekelskiftet 1900. Det följande
seklets ytterligare stegrade krav på effektiva krigsredskap har i
västliga industriländer lett till intimt och långvarigt samarbete
mellan statsmakt och privat näringsliv i något som brukar kallas
ett militärindustriellt komplex.
Sammanväxandet av privat industri och militär förvaltning är en
viktig del av en annan modern företeelse, som i dag i hög grad
sysselsätter ekonomihistorikers intresse världen över: den offentliga
sektorns tillväxt (temat var ett av de dominerande vid den senaste
världskongressen i ekonomisk historia i Köpenhamn). Stora utgifter
för militära ändamål - i krig såväl som i fred - spelar här onek
ligen en stor roll antingen man nu uppfattar dem som absorbtion
av ett för det kapitalistiska systemet i längden fatalt överskott, som
ekonomisk intervention av keynesiansk extraktion eller helt simpelt
som något nödvändigt ont.
Också i modern svensk ekonomisk historia drar perioderna av
upprustning till sig uppmärksamhet. Som ett led i en större kart
läggning av ekonomin under det andra världskrigets tid har jag
själv publicerat en undersökning, "Upprustning och verkstadsindustri
i Sverige under det andra världskriget". Det är närmast frågan om
en skiss över en språngartad ökning i svensk ambitionsnivå när det
gäller att göra landet självförsörjande i fråga om modern krigs
materiel. En kombination av yttre hot, avspärrning samt utrikes
politiska och inrikespolitiska överväganden ledde fram till skapandet
av en stor rustningsindustri och ett slags militärindustriellt komplex
under några få år från mitten av 1930-talet, Detta påverkade på sikt
relationerna mellan statsmakt och näringsliv liksom industrins
utveckling i stort.
På samma sätt som en sådan undersökning bygger p1l industri
historiska eller förvaltningshistoriska analyser rymmer den militär
historiska komponenter. Och i samma mån som det har krävts
tillgång till pålitliga fakta om rharutillgången i landet eller den
statliga industrikommissionens rekrytering av tjänstemän har det
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krävts tillförlitlig information om försvarsplanering, strategiskt och
taktiskt motiverade prioriteringar i fråga om materielinköp till
krigsmakten o s v.
Exemplet illustrerar en generell slutsats. Ekonomisk historia kon
fronteras inte så sällan med militärhistoriska frågeställningar i vid
mening. I det gemensamma arbetet att klarlägga samhälleliga förlopp
i det förflutna har alla grenar av den historiska vetenskapen sitt
berättigande. På alla bör man ställa samma krav på ett kritiskt
förhållningssätt till källorna och objektivitet inför forskningens
föremål.
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Summary
What is military history? This question is posed already in the title of the
first contribution to Akt1'ellt och historiskt 1975. Assistant Professor Klaus
Richard Böhme, the Military Historical Section of the Royal Staff College of
the Armed Forces, opens the discussion with some reflections about military
history in research and teaching. Four other university historians then present
their views on this special historical disciplinc based on their experiences in
research and teaching. With these contributions, the Military Historical Section
hopcs to stimulate a debate on military history both in this annual publication
and in journals which appear more frequently.
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DEN ITALIENSK-TYSKA PLANLÄGGNINGEN AV
EN LANDSTIGNING PÅ MALTA 1942
Av GUSTAF von HOFSTEN

1 INLEDNING
I krigslitteraturen'� har av förklarliga skäl de enbart planerade
operationerna fått stå tillbaka för dem som även verkställdes. De
planerade men ej genomförda operationerna berörs ofta endast i
förbigående. Ingående analyser av planläggningsarbetet och or
sakerna till varför planerna aldrig sattes i verket är sparsamt före
kommande.
En sådan "bortglömd" operation är operation HERKULES den tysk-italienska planlagda landstigningen på Malta i juli 1942.
Maltas betydelse för krigföringen i Medelhavet och Afrika och för
söken att med flyg och sjöblockad betvinga ön har visserligen in
gående behandlats i de flesta arbeten om andra världskriget i allmän
het och kriget i Medelhavet i synnerhet. Förberedelse- och planlägg
ningsarbetet inför operation HERKULES har dock länge utgjort
en lucka i historieskrivandet. Först 1965 fylldes i någon mån
denna genom den italienske professorn M Gabrieles officiella sam
manställning av befintligt italienskt källmaterial och på vilken
denna studie till stor del bygger.1 Någon mer ingående analys rörande
motiven för operationens inställande har mig veterligen inte gjorts.
Dessa frågor har emellertid behandlats av W Warlimont och E
Weichold i artiklar i Wehrwissenschaftliche Rundschau, men de redo
visar olika uppfattningar på flera punkter.2
Mot denna bakgrund syns det mig angeläget att så långt käll
materialet det medger försöka klarlägga hur planerna på en ockupa
tion av Malta växte fram, hur planläggningsarbetet bedrevs och
vilka orsakerna till operationens inställande sannolikt var.
*Denna studie är en bearbetning av min s k enskilda utredning utförd under
genomg.tngen stabskurs 1972-1974 vid militärhögskolans marinlinje, Varje kurs
deltagare pil de högre kurserna är skyldig att vid sidan av schemalagd utbildning
utarbeta en sådan studie inom något av de vid högskolan obligatoriska ämnena.
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Både Warlimont och Weichold befann sig under kriget i händel
sernas centrum. Warlimont var ställföreträdande chef för det tyska
överkommandots operativa stab och Weichold var chef för den
tyska förbindelsestaben i Rom från 1940 och senare chef för de
tyska sjöstridskrafterna i Medelhavet. Deras respektive arbeten har
därför karaktären av sentida memoarer. Detta är också förhållandet
med följande författare, vilka i stor utsträckning utnyttjats: A Kes
selring, överbefälhavare på sydfronten fdln 1941, E von Rintelen,
tysk militärattache i Rom 1936-1943, K Student, huvudansvarig
för planläggningen av luftlandsättningsoperationerna mot Malta,
W Ansel, f d amerikansk amiral, och M A Bragadin, f d italiensk
sjöofficer. 3
Tillgången på arbeten av mer officiell karaktär inom detta om
råde har visat sig starkt begränsad. Utöver M Gabrieles tidigare
nämnda officiella sammanställning bygger framställningen främst
på följande författare: A Hillgruber som sammanställt och delvis
rekonstruerat det tyska överkommandots krigsdagbok från 1942,
R Suchenwirth, vilken sammanställt officiella historiska studier som
utförts av U.S.A,F. historiska avdelning samt G Wagner, som publi
cerat och kommenterat amiral Raeders anteckningar över sina
lägesföredragningar för Hitler 1939-1945.4
1

2 MALTA

EN KORT HISTORIK

Med sitt läge mitt i Medelhavet har genom århundradena Maltas
strategiska betydelse bevisats gång efter gång. De makter som strä
vat efter att behärska Medelhavet har ocks.'.l. som regel insett nöd
vändigheten av att ha kontroll över ön.
On utgjorde troligen redan omkring år 1 000 f Kr en viktig pro
vianteringsbas i det feniciska sjöimperiet under vars styre öns rike
dom och makt växte. Från omkring år 480 f Kr svarade Kartago
för kontrollen av Malta. Efter att ha utgjort en kartagisk bas
under första puniska kriget införlivades ön definitivt med det
Romerska riket år 218 f Kr.
Under medeltiden behärskades ön av växlande herrefolk: bysan
tiner, araber, normander, svaber, aragonier och kastiljaner.
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År 1530 skänkte Karl V av Spanien Malta till Johanniterriddarna
som tidigare av turkarna fördrivits från Rhodos. Medlemmarna av
Johanniterorden kom därmed att få ännu ett namn, Malteserriddare.
År 1565 löjd åter varningsskotten från Maltas murar. En turkisk
armada, som enligt krönikan bestod av 130 galärer och 50 transport
skepp med 40 000 man ombord, ankrade på den sydöstra kusten
och inledde härmed den Stora Belägringen. Riddare och öbor käm
pade sida vid sida och lyckades till sist besegra turkarna.
Ar 1798 invaderades Malta av Napoleon på väg till Egypten,
men efter bara drygt två år kapitulerade fransmännen och det
maltesiska folket anhöll om att deras land skulle falla under brittisk
överhöghet. Detta bekräftades i parisfördraget 1814.
Med Suezkanalens tillkomst 1869 fick Malta ökad betydelse. Ön
kom att ligga i centrum för handelssjöfarten i Medelhavet och blev
en viktig reparations- och kolningshamn.
Under Krimkriget och första världskriget var ön en viktig engelsk
marinbas.
Under andra världskriget kom ön att spela en utomordentligt stor
roll i kampen om sjöförbindelserna i Medelhavet. Öns hjältemodiga
kamp under de intensiva tysk-italienska flyganfallen kom att göra
ön till en symbol för brittisk beslutsamhet och kampvilja.
Den 21 september 1964 blev Malta självständigt inom det brittiska
samväldet. Sedan dess har malteserna genom en synnerligen aktiv
utrikespolitik visat världen att man är helt medveten om öns stra
tegiska betydelse även i kärnvapnens tidsålder.

3 PLANERNA PÅ EN ERÖVRING AV MALTA
VKXER FRAM
Malta - ett italienskt problem
Malta korn redan i samband med Italiens anfall mot Etiopien
1935 att utgöra ett objekt för italienska studier. Sålunda betonades
1936 i en italiensk generalstabsstudie nödvändigheten av att redan
tidigt besätta Malta vid en framtida konflikt med Frankrike och
England i Nordafrika. Detta skulle vara det enda sättet att säkra
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de egna underMllstransporterna samtidigt som fiendens förbindelser
genom Medelhavet skulle kunna avskäras. 5
I december 1938 genomförde den italienska marinstabens krigs
planläggningsavdelning en omfattande studie över "Transporten
av en expeditionsldh till Nordafrika". Kven här framgår klart upp
fattningen att en ockupation av Malta ansågs vara förutsättningen
för att man med framgång skulle kunna föra ett krig i Nordafrika.6
Trots att Mussolini personligen gjort uttalanden, som tydde på
att han insåg Maltas betydelse under ett kommande krig, utgjorde
ön bara ett av de inte närmare preciserade målen, då han i april
1940 drog upp de första riktlinjerna för sjökrigföringen vid ett
italienskt krigsinträde. 7
I den studie, som marinstaben utarbetade i maj 1940, framskymtar
en viss tveksamhet angående nödvändigheten av att besätta ön. I
studien, som för första gången drevs så långt att den utmynnade i
en kortfattad operationsplan, betonas de utomordentliga svårig
heterna med att genomföra denna typ av företag. Studien avslutas
med att man ställer sig tveksam till det obetingade behovet att
ockupera ön. Underhållstransporterna till Libyen borde kunna dras
utanför de brittiska torpedflygplanens vid denna tidpunkt ganska
begränsade räckvidd. Dessutom var man av den uppfattningen att
ön borde kunna elimineras som militär bas från luften och genom
sjöblockad. 8 Trots att man fortfarande hyste vissa tveksamheter om
nödvändigheten av att ockupera ön, redovisas i studien klart de
fördelar, som en ockupation skulle medföra. Förutom att förbindel
serna till Libyen skulle säkras, kunde ön utnyttjas som operationsbas
för italienska sjö- och flygstridskrafter. Detta skulle i sin tur med
föra att de brittiska förbindelserna genom Medelhavet skulle kunna
avskäras och sjöstridskrafterna delas. Härutöver skulle en ockupation
av Malta få en positiv moralisk effekt på det italienska folket. 9
Studien förelades det italienska högkvarteret - Commando
Supremo - som dock inte ansåg operationen nödvändig. Som skäl
framhölls den av Mussolini i dessa dagar ofta uttalade uppfattningen
att ett krig skulle komma att bli kortvarigt. Dessutom biträdde man
uppfattningen att Malta skulle kunna neutraliseras av det italienska
flygvapnet. 10
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Italien den 10 juni
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1940 gick in i kriget utan någon målsättning att besätta Malta.
Däremot hade man helt klart för sig vikten av att eliminera Malta
som brittisk operationsbas. Detta skulle i första hand bli en uppgift
för det italienska flygvapnet.
Tyskt intresse för kriget i Medelhavsomr&.det
Från tysk sida kom kriget i Nordafrika och Medelhavet länge
att betraktas som en sekundär och italiensk krigsskådeplats. Chefen
för den tyska marinen, storamiral Raeder, hade dock, sedan planerna
på en landstigning i England alltmer kommit i bakgrunden under
hösten 1940, försökt förmå Hitler att ta upp kampen mot engels
männen i Medelhavet och i stället avstå från ett anfall mot Ryss
land.11
Raeder hade härvid starkt stöd av chefen för den tyska för
bindelsestaben i Rom, amiral Weichold. Denne hade tidigt sökt
intressera såväl den italienska sjökrigsledningen som sina över
ordnade i den tyska flottan för Malta. I en rapport till Berlin i
början av augusti betonade amiralen vikten av att man, innan det
blev för sent, som bas eliminerade vad han kallade "pålen i köttet
hos den italienska sjökrigföringen". 12 Detta ansåg han vara en förut
sättning för att den italienska flottan skulle kunna lösa sin primära·
uppgift, Amiralen var också en av de första som förespråkade en
integrerad tysk-italiensk operation mot Malta. 13
Mer eller mindre mot sin vilja kom emellertid Hitler redan under
hösten 1940 att tvingas rikta sina blickar mot Medelhavet. Anled
ningen var de italienska bakslagen i Grekland och Nordafrika. Mot
bakgrund av dessa misslyckanden lät Hitler, med Mussolinis sam
tycke, ombasera tyska 10. flygeskadern från Norge till Sicilien med
början i december. Härmed skulle Malta komma att gå en sv&r tid
till mötes. Från mitten av januari till slutet av maj 1941 skulle ön
och framför allt hamnstaden La Valetta utsättas för ihållande mer
eller mindre intensiva flyganfall.
10. flygeskadern hade utöver anfall mot Malta dock ålagts andra
stora uppgifter, nämligen att anfalla de brittiska sjöstridskrafterna
och sjötranasporterna i Medelhavet, skydda axelns transporter till
Libyen samt stödja armen i Libyen. Eskaderns omfattande uppgifter

31

medförde att trycket mot Malta ej blev tillräckligt för att slå ut ön
som bas. I mitten av mars blev dock läget kritiskt, då förråden
började sina och ransonering infördes för första gången. Trots det
försämrade flygkrigsläget tvingades engelsmännen åter intensifiera
underhållstransporterna. Under april-juni överfördes icke oväsent
liga kvantiteter livsmedel, ammunition och jaktflygplan.
Under maj avtog så åter flygtrycket mot ön som en följd av att
10. flygeskadern successivt ombaserades till Nordafrika och Grek
land. Den 4 juni lämnade de sista flygförbanden Sicilien. Italienarna
fick härefter själva bära ansvaret för att neutralisera Malta och
skydda axelmakternas sjötransporter.
Intressant att notera i detta sammanhang är den bristande enig
heten inom det tyska högkvarteret om sättet för att eliminera Malta.
Chefen för den tyska flygstaben, general Jeschoneck, övertygade
Hitler om att Malta fullständigt måste förstöras som sjö- och flyg
bas med hjälp av 10. flygeskadern. Detta framhöll också Hitler i
ett brev till Mussolini i februari 1941. Samtidigt genomförde man i
det tyska överkommandot, OKW, en studie om hur Malta skulle
oskadliggöras. Bakgrunden härtill var nödvändigheten av att snabbt
och säkert överskeppa den nyuppsatta Afrikakåren. Man kom till
den slutsatsen, att den enda varaktiga lösningen var att genom land
stigning erövra ön. Man förespeglade också att vid en förlust av
Afrika, vilket vid denna tidpunkt inte kunde uteslutas, risk förelåg
att Malta skulle komma att utnyttjas som en språngbräda mot
Sicilien och kontinenten. 1·1 I själva verket fanns också en sådan
brittisk plan. 15
OKW:s uppfattning att Malta måste besättas, understöddes av
amiral Raeder. Denne hade under lång tid för Hitler understrukit
vikten av att axelmakterna skaffade sig kontroH över Medelhavet.
Då Raeder åter framlade sina åsikter och förordade en landstigning,
framkom det att Hitler, liksom tidigare när det gällde invasions
planerna mot England, var mycket skeptisk mot ett landstignings
företag. Hur hårt OKW sökte pressa Hitler i denna fråga är oklart.
Hitler sträckte sig dock så långt att han den 15 februari 1941, inför
den förestående risken att förlora Nordafrika, inom flygvapnet lät
utreda möjligheterna att, före det planerade fälttåget i öster, ut
nyttja luftlandsättningsstyrkorna mot Malta i samband med ett
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landstigningsföretag. Flygvapenledningen framhöll att ett sådant
företag var förenat med stora svårigheter. Det stora antalet murar
på de i övrigt öppna fälten skulle praktiskt taget omöjliggöra en
sådan operation. Flygvapnets avrådan och de relativt goda erfaren
heterna från bombangreppen blev faktorer, som snart fick Hitler
att överge de första tyska planerna på Maltas erövring. 16 Den 18
mars vid en föredragning för Hitler, hävdade åter Raeder sjökrigs
ledningens uppfattning att Malta snarast möjligt borde besättas.
Med hänvisning till flygvapnets avrådan kunde Hitler, troligen inte
ovilligt, avsHl. Raeders framställning. 17
Något tecken till samarbete vid denna tidpunkt mellan axel
makterna i Maltafrågan har inte kunnat konstateras.
Malta eller Kreta?
Snart skulle händelseutvecklingen i Medelhavet gå i en för axel
makterna gynnsam riktning. Den 31 mars 1941 startade Rommel
den offensiv, som i slutet av april förde honom ända till Egyptens
gräns. Den 6 april överskred �e tyska stridskrafterna den grekiska
gränsen och trängde snabbt söderut.
Medan striderna i Grekland pågick som bäst, diskuterades i det
tyska högkvarteret riktlinjerna för den fortsatta krigföringen i östra
Medelhavsområdet. Chefen för tyska flygvapnet, riksmarskalk
Göring, förordade, understödd bl a av chefen för de tyska luftland
sättningsförbanden, general Student, att man skulle avsluta Balkan
fälttåget med att erövra Kreta.18 Detta skulle ske med i huvudsak
enbart luftlandsatta förband. Man var dock långt ifrån överens i
den högsta krigsledningen. Chefen för högkvarterets operationsstab,
general Jodl, hävdade med bestämdhet att Malta borde erövras i
stället för Kreta. Han hade härvid enhälligt stöd sllväl av sjökrigs
ledningen, som av hela sin stab, vilken, trots sin traditionella lant
militära inställning, hade utarbetat en egen Maltastudie. 19 Hitler
själv ville först avbryta krigföringen i Balkanriktningen och i stället
snarast igllngsätta fälttllget mot Ryssland. Han lät sig dock snart
övertalas att genomföra Kretaoperationen. Malta, menade Hitler,
skulle man ta hand om senare. 20
Vilka som var de avgörande motiven för detta beslut är svllrt
3
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att med säkerhet fastställa. Kanske Hitler ansåg att Malta skulle
förlora sin betydelse när underhållet till Nordafrika skulle kunna
ledas över Grekland och Kreta mot Tobruk och senare Alexandria.21
Kanske var det omsorgen om den rumänska oljan, Hitlers speciella
skötebarn, vilken skulle kunna hotas av brittiskt flyg fdl.n Kreta.22
Slutligen torde Görings roll i detta sammanhang haft viss bety
delse. Han hade från början blivit entusiastisk för Kretaoperationen
och vid ett flertal enskilda överläggningar med Hitler troligen på
verkat denne.
På grund av det förestående och redan försenade fälttåget mot
Ryssland kunde endast kort tid avsättas för förberedelser för Kreta
operationen. Efter hårda strider och mycket svåra förluster lyckades
de luftlandsatta förbanden tvinga försvaret att kapitulera den
27 maj 1941.

Planerna tar fastare form
Angreppet mot Kreta hade för den italienska krigsledningen kom
mit som en överraskning. Under de tyska diskussionerna i april huru
vida Kreta eller Malta skulle angripas, hade inga kontakter tagits
med italienarna. Då angreppet var fullbordat däremot, tog tyskarna
för första gången upp Maltafrågan och "rekommenderade" italie
narna att snarast erövra ön.28
Under september 1941 började s1Uunda den högsta italienska
krigsledningen, understödd av Mussolini, att åter aktualisera en
erövring av Malta.24 I början av september startades en förstudie.
Helt i linje med det tidigare bristande förtroendet och samarbetet
mellan axelmakterna, skedde detta utan att tyskarna informerades.
Under de första vårmånaderna 1942 bedrev Commando Supremo
planläggningsarbetet med allt större energi. För ändamålet hade en
speciell Maltastab organiserats under ledning av general Gandin.25
Av den italienska generalstabschefens, general Cavalleros, dagboks
anteckningar framgår, att denne tidigt 1942 underströk skyndsam
heten och nödvändigheten av operationen. Den tidigaste tidpunkt
då operationen kunde påbörjas, fastslogs inledningsvis till slutet
av maj 1942.
I mitten av februari 1942 accepterade Mussolini Cavalleros för34

slag om att ta upp överläggningar med såväl tyskarna som japanerna
angående operationen mot Malta.26 Detta första förslag till gemen
samma överläggningar accepterades av Hitler. Denne hade under
januari och februari vid flera tillfällen av fältmarskalk Kesselring
och chefen för Afrikakåren, general Rommel, tillråtts att likvidera
Malta för gott. Hitler syntes vid ett av dessa tillfällen böjd att dela
deras uppfattning. Han yttrade bl a: "Ta det l;gnt fältmarskalk
Kesselring. Jag skall nog göra det"!27
Formen för det nu påbörjade tysk-italienska samarbetet måste
emellertid ha varit ganska osmidig, då det fortfarande inte fanns
någon tysk representant i Maltastaben. Många problem och mycket
arbete återstod dock fortfarande och Hitler befarade vid en före
dragning av Raeder i mitten av mars att operationen inte skulle
kunna genomföras i maj, utan skulle komma att bli uppskjuten. 28
De diskussioner med tyskar och japaner, som uti kom till stånd,
kom till en början att röra sig om principerna för operationens
genomförande.
De som hade störst erfarenhet av landstigningsoperationer i stor
skala var japanerna. Den jap\\nska offensiven i Ostindien hade lett
till stora framgångar genom en rad lyckligt genomförda landstig
ningsföretag. Italienarna var uppenbarligen mycket angelägna om
att få japanernas syn på företagets uppläggning, även om deras syn
punkter endast i ringa omfattning kom att påverka planläggnings
arbetet.
Beträffande företagets strategiska betydelse och de allmänna för
beredande åtgärderna, såsom högsta sekretess, flygbekämpning och
marin blockad, r1idde full enighet. Den stora diskussionsfrågan var
däremot när och med vilken styrka landstigningen skulle ske.
Japanerna förordade två lika stora landstigningsföretag, ett på den
norra väl försvarade kusten och ett på den södra otillgängliga och
sämre försvarade kusten. Landstigningen borde ske nattetid med
23 bataljoner och sex artillerigrupper. (Se kartan s. 47.)
Italienarna å sin sida, hade inbördes helt olika uppfattningar om
operationens uppläggning. En del hävdade öns sydkust som huvud
anfallsriktning med ett eller flera skenföretag i norr. Commando
Supremo förordade tre landstigningsföretag på norra kusten och
ett anfall med alpjägare på sydkusten.
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Kven beträffande behovet av förband gick de italienska mening
arna isär. Marinen ansåg sig inte kunna landsätta mer än 24 000
man i första omgången med 32 artilleripjäser och 30 stridsvagnar.
Både Commando Supremos och armens planer omfattade fler för
band och mer materiel. Commando Supremo, som hade de största
behoven, ansåg sig behöva två fallskärmsdivisioner, två lufttranspor
terade divisioner, två infanteridivisioner med artilleri, två alpjägar
bataljoner samt ev ytterligare två infanteridivisioner och minst 100
stridsvagnar. 29
Oenigheten var som synes stor i flera viktiga frågor, framför allt
mellan italienare och japaner. Det skulle dock visa
att i den
slutliga operationsplanen en del av de japanska förslagen beaktats.
Bl a kan nämnas den av japanerna starkt betonade vikten av nog
granna navigatoriska förberedelser. Det var ofta svårare att över
vinna navigatoriska hinder än fiendeförsvaret. Vidare framhöll man
från japanskt håll vikten av en stark första anfallsvåg. Dess fram
gång skulle komma att vara helt avgörande och borde därför om
fatta största delen av överskeppningstonnaget. Slutligen betonade
japanerna svårigheterna att landsätta tung materiel och framför allt
djur. Därför borde man hellre välja cyklar, motorcyklar och motor
fordon än hästar och mulor.
Kven tyskarna kunde peka på vissa erfarenheter från både egna
och fiendens landstigningar. Sålunda utnyttjades erfarenheterna från
den egna landstigningen på de baltiska öarna den 15 september 1941.
En del slutsatser kunde också dras från de brittiska commandoföre
tagen mot Norge och Diepperäden.30
Medan denna förstudie pågick lyckades Raeder och OKW med
gemensamma ansträngningar i mitten av april äntligen övertyga
Hitler att aktivt understödja italienarna vid ett erövringsförsök av
Malta.31 Vad som nu för första gången fick Hitler att ge efter är
oklart. Sannolikt spelade dock de tyska framgångarna på olika krigs
skådeplatser under våren viss roll. 2. luftflottan och 25 ubåtar hade
under senhösten 1941 ombaserats till Medelhavet. I egenskap av
överbefälhavare på sydfronten hade fältmarskalk Kesselring till
delats befälet över alla vid Medelhavet och i det nordafrikanska
området stationerade flygstridskrafter. Hans uppgift var att skapa
ett kraftcentrum för axelmakterna i det mellersta Medelhavsomdl.det
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och att "trycka ned" Malta. 82 Resultatet hade inte låtit vänta på
sig. De brittiska sjöstridskrafterna hade åsamkats betydande för
luster. Den flygoffensiv mot Malta, som kom att bli krigets häftigaste
med över 11 500 anfall och 6 700 ton fällda bomber på en månad,
hade inletts den 2 april 1942. Att viktiga anläggningar, materiel och
personal i stor utsträckning inrymts i underjordiska lokaler, kunde
inte förhindra omfattande skador på flygfält, hamnar och luftför
svar. Den 10 maj meddelade Kesselring Berlin att Malta var utslaget
som militär operationsbas. 88 Detta visade sig dock vara en sanning
med modifikation. Trots att de sista sjöstridskrafterna snart skulle
tvingas lämna ön, förstärktes åter öns jaktflyg med ett 50-tal plan
redan samma dag som Kesselrings meddelande gick till Berlin. (Se
diagram s. 38.)
Kanske var det också det under våren avsevärt förbättrade läget
på ostfronten, som fick Hitler att nu ge sitt tillstånd till att "tyska
fallskärmsjägare och materiel" skulle ställas till italienarnas för
fogande.
Till yttermera visso skulle två generalstabsofficerare avdelas till
den av italienarna upprättade Maltastaben. 34
Planläggningen kunde nu bedrivas rationellt och ske mot bakgrund
av större visshet om tillgängliga resurser. Sålunda hade Hitlers löfte
om bistånd med fallskärmssoldater och materiel konkretiserats till
att omfatta bl a en fallskärmsdivision, glidflygplan, landstignings
farkoster, stridsvagnar, stridsvagnsminor och fartygsdrivmedel.
Den 12 april tog den italienska generalstaben ut den sammansatta
operativa stab som skulle leda HERKULES. Kesselring ville ha
chefen för den tyska 4. luftflottan, general Löhr, som chef för
operationen. Löhr hade varit högste chef för de tyska stridskrafterna
vid ockupationen av Kreta och ansågs på tyskt håll vara den lämp
ligaste. Italienarna hävdade, att då de flesta i operationen deltagande
förbanden var italienska, skulle också ledningen vara italiensk. Så
blev det också. Som chef utsågs general Vecchiarelli. Chef för land
stigningen blev general Fassi och chef för landoperationerna general
Montezemolo. 35 Till den operativa staben knöts också den tyske
fallskärmsgeneralen Student. Denne, som kan betraktas som skaparen
av de tyska luftlandsättningsförbanden, hade av Hitler ombetts att
planlägga och föra befälet över luftlandsättningsoperationerna.
37
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Allteftersom dagarna gick, kom behoven av den tyska materielen
att göra sig allt mer kännbara. Den måste anlända i god tid före
operationen, då personalen måste utbildas på materielen och det
hela sammansvetsas till krigsdugliga förband. Redan i slutet av april
var det uppenbart att främst bristen på utlovande 40 000 ton olja
och 12 000 ton flygbensin skulle omöjliggöra en operation före
mitten av juni.36
Under tiden fortsatte planläggningen. Varje försvarsgren arbetade
fram sin del av de operativa planerna. Operationsstaben utgjorde
den styrande och samordnande instansen. Under andra hälften av
maj begärdes så försvarsgrenarnas slutliga operationsplaner in till
början av juni.37 Den definitiva operationsplanen kan sålunda ha
förelegat tidigast i mitten av juni 1942.
Utbildningen av de italienska förbanden pågick intensivt under
hela våren. De nyuppsatta och oprövade fallskärmsförbanden
drillades speciellt. Deras utbildning leddes av den tyska fallskärms
generalen Ramcke. Under utbildningens gång kom deras disciplin
och fighting spirit att storligen· imponera på bl a Kesselring. 38 För
banden hade dock den svagheten att de inte utbildades för land
ning i mörker.
I väntan på den tyska materielen hade sedan länge stora ansträng
ningar gjorts för att konstruera och producera erforderlig materiel.
En stor brist på överskeppningstonnage förelåg, vilken tidigt med
fört att stora beställningar av specialkonstruerade motorpråmar och
motorslupar lagts ut hos de italienska varven. Vidare nykonstruera
des och utprovades en mängd tekniska hjälpmedel, som skulle möjlig
göra för soldaterna att ta sig upp för de delvis klippiga och branta
kusterna på Malta. Man konstruerade elektriska brandstegar, land
gångar, änterhakar och en helt ny personlig utrustning med flyt
västar, sprängämnen, klockor, radiosändare m m. 39
I inledningen av kriget var Malta ett italienskt problem. Trots
förkrigsplaner på en erövring gjordes inga försök att ockupera ön.
Det ökade tyska engagemanget i Medelhavsområdet under 1941
medförde allvarliga försök att främst med, tyska flygstridskrafter
eliminera ön som militär bas. Trots påtryckningar från vissa militära
rådgivare avslog Hitler planerna på en ockupation i mars 1941.
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Efter Balkanfälttåget aktualiserades åter frilgan om att besätta Malta.
Trots OKW :s förslag att ta Malta valde Hitler att erövra Kreta.
Under hösten 1941 började italienarna på allvar planera ett företag
mot Malta. I februari 1942 togs de första kontakterna i Maltafrågan
mellan tyskar och italienare. I april beslöt Hitler att aktivt delta
i ett erövringsförsök och en integrerad operationsstab bildades. Nu
intensifierades planläggningsarbetet men avsaknaden av drivmedel
och tonnage förorsakade bekymmer.

4 GEMENSAMT BESLUT OM
HERKULES GENOMFÖRANDE
Medan det tysk-italienska planläggningsarbetet fortskred i Rom
sammanträffade, på tyskarnas anmodan, de båda diktatorerna i
Obersalzberg den 29 och 30 april. Avsikten var att dra upp rikt
linjerna för krigföringen under sommaren 1942.
I Nordafrika hade engelsmännen i januari 1942 drivit tillbaka
Rommel till El Agheila (se kartan s. 41). Redan i slutet av månaden
hade axelmakterna dock gått till motoffensiv, varefter fronten
stabiliserats vid Tobruk i mitten på februari. Det blev nu frågan
om vem som snabbast skulle erhålla förstärkning, varvid kampen
om underhilllsvägarna återigen skulle bli avgörande. 2. luftflottans
häftiga anfall mot Malta hade inneburit att de sista sjöstridskrafterna
tvingats lämna ön den 26 april. Trycket från de intensiva flyg
anfallen hade varit så stort, att försvaret varit nära att bryta sam
man. Den brittiska Medelhavsflottan hade erhållit allvarliga för
luster och hade måst inriktas på att försöka undsätta Malta. Här
igenom hade axelmakternas underhållstransporter kunnat pågå utan
några nämndvärda förluster. AfrikaHrens uppladdning hade därför
vid denna tidpunkt framskridit så långt, att Rommel ansåg sig kunna
anfalla i slutet av maj.
Mussolini och Cavallero kom till konferensen med den bestämda
åsikten att erövringen av Malta var den viktigaste förutsättningen
för den fortsatta krigföringen i Nordafrika. De ville ha denna opera
tion fastställd som den i tiden första uppgiften. 40 Under planlägg
ningsarbetet i Rom hade Cavallero emellertid kommit till den upp40
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fattningen att man inte skulle vara klar med förberedelsearbetet
förrän i slutet av juli eller i början av augusti.
Man kom därför fram till att om Malta inte skulle kunna erövras
förrän i slutet av juli, skulle detta innebära att den av tyskarna
planerade offensiven i Nordafrika inte bara skulle behöva upp
skjutas utan kanske t o m helt omintetgöras. Flygstridskrafterna
hade nämligen inte tillräcklig styrka för att samtidigt insättas mot
Malta och i Nordafrika.41 Rommel, vars talan vid konferensen
fördes av Kesselring, ansåg sig inte kunna skjuta på sin offensiv
till efter Maltaoperationen, eftersom han fruktade att engelsmännen
då skulle kunna förekomma honom. När Cavallero emellertid an
sattes lite h3.rdare, medgav han att angreppet borde kunna inledas
redan i mitten på juni.42
Att Cavallero var osäker om den tidigaste tidpunkten för opera
tionens genomförande framgår också av utrikesminister Cianos dag
bok. Denne hade under resan till Obersalzberg ett samtal om detta
med Cavallero, vilken, som Ciano uttrycker det, "slingrade sig med
m3.nga om och men".43
Detta förändrade bilden. Om Rommel anföll senast .i slutet på
maj, om möjligt erövrade Tobruk och sedan gjorde halt vid den
egyptiska gränsen, skulle HERKULES, efter det att flygstridskraf
terna ombaserats till Italien, kunna genomföras senast under mitten
av juli. Härigenom skulle ocks3. den fördelen vinnas, att de brittiska
flygstridskrafterna då var tillbakaträngda så långt åt öster, att de
skulle få svårt att verka mot HERKULES. Med underhållslinjerna
sålunda säkrade skulle Rommel därefter återuppta ökenoffensiven.
Detta blev också den kompromiss som båda parter, om än mot
villigt såg sig nödsakade att godtaga. 44 Dagen D fastställdes till den
10 juli. Så hade trots allt ett gemensamt tysk-italienskt beslut fattats
om att operation HERKULES skulle genomföras.

5 SLUTLIGA ÖVERVKGANDEN

Maltas försvar
Redan tidigt insåg axelmakterna den stora skillnaden mellan
Kretaoperationen och HERKULES. På Malta hade man att göra
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med ett försvar, som på ett helt annat sätt än garnisonen på Kreta
var förberett för invasion. Knda sedan krigsutbrottet hade britterna
befarat en landstigning och öns försummade försvar hade successivt
förstärkts. 45 Efter anfallet mot Kreta hade åtgärderna för att stärka
invasionsförsvaret ytterligare intensifierats. Sedan man i mitten på
april 1942 upptäckt de specialflygfält, som var under byggnad på
Sicilien, förstod man att en invasion kunde komma vilken dag som
helst.46
Axelmakternas kännedom om Maltas försvar var relativt god.
Man hade under en längre tid utfört en systematisk flygfotografering
av flygfält, hamnar och försvarsanläggningar. Den kännedom man
på så sätt fick om öns försvarsdispositioner torde i allt väsentligt
ha överensstämt med det verkliga läget.47 För att man bättre skall
förstå försvarets uppbyggnad skall först nämnas n?tgot om öns
militärgeografi, som var väl känd för axelmakterna.
Malta består egentligen av tre öar, Malta, Gozo och Comino.
Ögruppen har en total kuststräcka på 180 km.48 Den är belägen
mindre än 10 mil från Siciliens sydspets och 22 mil från Cap Bon
i Tunisien. Själva Malta har en yta på 246 km2 , vilket är mindre
än hälften av Bornholms yta, Ön har en kuststräcka på 107 km,
en största längd av 28 km och en största bredd av 14 km. Gozo är
på 67 km2 och Comino på 2,6 km2• (Se kartan s. 47.)
Öns berggrund best&r av horisontella sand-, ler- och kalkstens
avlagringar med ca 80 m kalksten överst. Kalkstenen är mycket lätt
arbetad och har den fördelen att den hårdnar med tiden vid kontakt
med luften. Den kom därför att utgöra det viktigaste byggnads
materialet vid uppförandet av befästningar och visade sig vara
utomordentligt strykt&lig som skydd för de underjordiska anlägg
ningarna.
Maltas topografi är till följd av förkastningar ovanligt omväx
lande för att gälla ett så litet område. I nordväst växlar kala klippor
med jordbruksområden. Söder om den största förkastningen, vilken
redan under drottning Victorias dagar gjordes till en befästnings
Iinje, Victorialinjen, består ön i huvudsak av en högplatå som
sluttar svagt från väster till öster. I väster finns det ofruktsamma
och hårda kalkstenslagret kvar, medan det i de östra delarna har
nötts ut. Öns högsta punkt Tazuta ligger nära Dingli på 254 m över
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havet. Några vattendrag av betydelse finns inte. Genom förkast
ningar har djupa vikar i kustlinjen bildats runt större delen av ön.
Stränderna är ofta höga och söndervittrade, vilket försvårar· land
stigningsföretag även med specialfarkoster. Undantag utgör dock
följande områden, vilka i huvudsak har långgrunda sandstränder
och som av italienarna bedömdes vara goda landstigningsstränder:
Circhewa Bay, Mellieha Bay, St Paul's Bay, Maddalena Bay, Marsa
Scala, St Thomas Bay, Marsa Scirocco och Ghain Tuffieha Bay. 49
(Se karta s. 47.)
Den sönderbrutna kusten förser Malta med ett flertal naturliga
hamnar, varav Valetta är den utan jämförelse största. Hamnen
har av naturen kommit att utformas till en idealisk sådan med
en mängd väl skyddade djupa vikar.
För att det tunga jordlagret skall ligga kvar omgärdas de små
åkerlapparna ofta av kalkstensmurar. Detta torde medföra svårig
heter att vid luftlandsättning utnyttja glidflygplan annat än på
flygfälten. Då Malta är mycket skogfattigt är luftlandsättningar
med fallskärmstrupp möjliga på större delen av ön. Även här torde
murarna kunna medföra vissa problem.
Axelmakterna bedömde försvaret så uppbyggt att ett stort antal
mestadels i berg insprängda kustbefästningar utgjorde kärnan i för
svaret. De var i huvudsak grupperade i de områden som bäst läm
pade sig för landstigning, samt kring Valetta. Längs hela kusten
fanns dessutom ett sammanhängande system av optiska spanings
poster till vars förfogande fanns ett stort antal strålkastare.
På den nordvästra kusten var försvaret koncentrerat till Mellieha
Bay, Calamistra och St Paul's Bay. Medelsvårt och lätt artilleri
var grupperat på omgivande höjder. I strandförsvaret ingick tre
linjer med hinder samt elektriska taggtrll.dsstängsel. Den nordöstra
kusten bedömdes starkt försvarad med ett flertal tungt bestyckade
befästningar, varav dock nll.gra föråldrade. Huvuddelen hade till
uppgift att skydda inloppet till Grand Harbour i Valetta.
Den sydöstra kusten, som omfattade flera lämpliga landstignings
omr!\den, skyddades ävenledes av flera batterier och kraftiga strand
hinder. Pil. sydvästkusten, vars branta och söndervittrade klippor
var föga lämpade för ett landstigningsföretag, bedömde italienarna
alldeles riktigt försvaret som förhll.llandevis svagt. En landstigning
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här ansågs av engelsmännen tydligen som mindre sannolik, varför
det i området endast fanns enstaka medelsvåra och lätta pjäser.
Av axelmakterna kända kustbefästningar framgår av nedanstående
tabell och av kartan på s. 47.
Fort/batteri

Enligt inhämtade underrättelser

Punta Dragonara
Forte Spinola
Forte Gar-id-Dud
Forte Ti gne
Forte Manoel
Forte S Elmo

Ett kustbatt om två pjäser
Bestyckning obekant. Ett amfördd
Troligen bestyckat med 7,5 cm pjäser
2-38,1 cm, 3-30,5 cm, 3-15,2 cm och 5-7,6 cm pjäser
Ett obekant antal fartygspjäser och ett lv-batt
3-30,5 cm, 2-15,0 cm, 4-12,0 cm, 4-7,6 cm och sex
msv-pjäser i hamninloppet
4-30,5 cm, 3-19,0 cm samt några 7,6 cm pjäser
12 msv pjäser, lv-batt
4 svåra pjäser och ett okänt antal 7,6 cm pjäser
Förmodligen lv-artilleri
12 msv pjäser och ett lv-batt
Antagligen obestyckat
Förmodligen några msv pjäser och ett lv-batt
Nyligen förstärkt med ett antal svåra pjäser samt
tre msv pjäser
2-19,0 cm pjäser
Bestyckning okänd
Minst en svår pjäs
Använd som telespaningsstation - radar? Ett lv-batt
4-30,5 cm och 4-10,0 cm pjäser
Två pjäsplatser i berg
Två stora och 15 små pjäsplatser i berg

Forte Ricasoli
Forte S Angelo
Batteri Binella
Fortino Rocco
Fortino Corradino
Fortino Croazia
Forte S Vincento
Forte S Bernardo
Batteri Zonkor
Forte S T ommaso
Batteri S Paulo
Forte Tu-Silch
Forte Delimara
Forte S Luciano
Forte Benghaisa

Den här valda indelningen av kustartilleripjäserna är den under andra världs
kriget i Sverige gällande: lätta pjäser under 10,5 cm; medelsv�ra pjäser 10,520,3 cm och svlra pjäser över 20,3 cm.

Sammanfattningsvis bedömde man att kustförsvaret omfattade
117 pjäser, varav omkring 40 hade minst 15 cm kaliber. Endast
enstaka pjäser bedömdes kunna bekämpa markmål. 50
Öns befolkning utgjordes 1942 av ca 270 000 invånare, av vilka
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omkring 1/3 bodde i städerna. Markförsvarets styrka uppskattades
till drygt 26 000 man, varav 10 000 man ansågs utgöra besättningar
i befästningarna. 16 000 man, inkluderande polis och den lokala
milisen, bedömdes utgöra garnisonens rörliga styrka.51
Öns inre försvar var koncentrerat till Victorialinjen; som bestod
av ett antal bunkrar och nästen i en av förkastningar bildad naturlig
försvarslinje. Dess uppgift var att vid ett anfall norrifrån förhindra
en angripare att nå Valetta. Vidare fanns på ön ett nät av fasta och
rörliga vägspärrar. Sammanlagt bedömdes det inre försvaret omfatta
omkring 32 pjäser av skilda kalibrar.
Beträffande flygstridskrafternas omfattning och sammansättning
förändrades ofta läget från dag till dag. Malta utkämpade ju en
ständig kamp för att upprätthålla flygstridskrafternas styrka. För
stärkningar anlände i olika omgångar.52 Sålunda flögs vid flera till
fällen in flygplan från hangarfartyg i västra Medelhavet, vilket
helt överraskade de tyska och italienska flygförbanden. Försvararens
disponibla jaktförband var därför en källa till viss oro. De tidigare
luftstriderna över ön hade ingjutit stor respekt, framför allt hos
italienarna, för de brittiska jaktpiloternas mod och skicklighet.
De flygbaser och flygfält som fanns på Malta låg i huvudsak
samlade på en nord-sydgående linje på öns mitt. Där fanns flyg
baserna Takali, Luqa och Hal Far. Dessutom låg ett flertal mindre
fält och startstråk vid Krendi, Micabba, Gudja och Marsa. Ett
omfattande nät av taxibanor medförde att fälten blev mindre sår
bara vid flyganfall. Goda flygbåtshamnar fanns också i St Paul's
Bay och Marsa Scirocco.
Kven Maltas luftvärnsförsvar hade satt sig i stor respekt hos
axelmakternas flygare och det kan man förstå. Frågan är nämligen
om det någonsin förekommit en sådan koncentration av luftvärn.
Man hade upptäckt 84 ställningar som bedömdes vara luftvärns
batterier. 58 I själva verket fanns det 144 lätta och 112 tunga pjäser
på ön, koncentrerade till Valletta och flygfälten, I de viktigaste
områdena fanns över 80 luftvärnspjäser och i området kring Grand
Harbour över 100.54
Försvaret på öarna Gozo och Comino var inte heller försummat.
Man kände till att det på båda öarna fanns både medelsvårt artilleri
och luftvärnsbatterier och trodde sig veta att Fort Chambray på
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Gozo var bestyckat med 35,6 cm pJaser men med fåtalig garnison
och att det på Comino fanns två 20,3 cm pjäser på den sydvästra
kusten.55
Av ovanstående redogörelse framgår att Maltas försvar på våren
1942 måste anses ha varit synnerligen starkt. På en yta motsvarande
knappt 1/10 av Gotlands fanns bl a 30 000 man, ca 150 kust- och
fältartilleripjäser och över 250 luftvärnspjäser! Försvaret led dock
vissa förluster under de häftiga flyganfallen under april och maj.
Kustförsvaret var emellertid i huvudsak intakt och motståndsandan
hög.
Trots axelmakternas förhållandevis goda kännedom om Maltas
försvar är det tveksamt om man riktigt insåg hur prekär livsmedels
situationen verkligen var i juni 1942. Man kände visserligen till att
livsmedelsläget var besvärligt, men bedömde ändå att livsmedlen
skulle räcka i några mllnader ännu.56 Detta var emellertid ingalunda
fallet. I själva verket levde man i juni 1942 på den yttersta svält
gränsen. Stränga ransoneringar medförde t ex brödransoner på endast
1/3 av förkrigskonsumtionen. Det dagliga kaloritillskottet låg på
mindre än hälften av vad som varit normalt före kriget. Den dag
då myndigheterna räknat ut att livsmedlen definitivt skulle vara
slut närmade sig. Dll skulle, som en sista utväg, öns hästar slaktas.57
Tysk-italienska resurser
Följande förband disponerades för operationens genomförande:
Armeförband58

Antal
man

It div "Friuli"
It div "Livorno"
It div "Superga"
It div "Assietta"
It div "Napoli"
It reg "San Marco"
Artilleriförband
Ovriga förband

10 400
10 250
9 200
9 000
8 900
3 000
3 200
7 855

Summa

48

I

61 805

Artilleri

Fordon
exkl mc

20-471 6,5-9,0 l I 0,0-14,9 18 cm
mm
cm
cm
grk

I

90
215

635

I

250

6
6

32

59
67
60
32
32

75
69
16
74
96

24
8

54
63
63
45
45

24

20

I

26

134

I

36
48

I

270

Luftlandsättningsförband59

Antal man

7. ty fallskärmsdiv

ca 10 000

It fallskärmsdiv "Folgore"

ca 10 000

It luftlandsättningsdiv "La Spezia"

ca 10 000

Summa

ca 30 000

Detta innebar en total personalstyrka på 30 000 luftburna trupper
och därutöver 60 000 italienska soldater. Samtliga förband skulle
vara utgllngsgrupperade pli Sicilien, varifrån de skulle överskeppas
till Malta genom flottans försorg. 60
Med omkring 90 000 man i den tänkta anfallsstyrkan skulle
denna bli fem gånger så stor som den mot Kreta, vilket skulle med
föra en total styrkeöverlägsenhet på mer än 3:1. Lokalt skulle
betydligt större överlägsenhet kunna uppnås.
De luftburna förbanden skulle transporteras av omkring 500 tyska
och omkring 100 italienska transportplan samt ca 1 000 tyska glid
flygplan bogserade av Stukas. Dessutom disponerade man något
dussin av den sexmotoriga Me 323, vilka vardera kunde transportera
ett komp eller en stridsvagn. Detta skulle ge en sammanlagd trans
portkapacitet i en omgång på 25 000 man utan tung utrustning.
Med hänsyn till den korta flygsträckan räknade man med att kunna
flyga 4-5 företag per dygn. Glidflygplanen hade utrustats med
bromsfallskärmar för att kunna landa på de muromgärdade små
åkrarna. De var vidare utrustade med Stukasirener för att sprida
förvirring bland försvararna. 61
Italienska flygvapnet förstärkt med 2. tyska luftflottan samt
enheter fdln Nordafrika skulle svara för den inledande förbekämp
ningen och för jaktskyddet. Detta borgade för att man skulle kunna
säkra luftherraväldet under erforderlig tid.
För att kunna överföra den stora mängd trupp och materiel som
det här var fråga om, erfordrades ett omfattande överskeppnings
tonnage. Detta hade länge oroat den italienska marinen då knappast
några specialbyggda landstigningsfartyg fanns. Man blev därför
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tvungen att dels börja bygga överskeppningsfarkoster och dels skrapa
ihop och specialinreda befintligt handelstonnage, fiskebåtar, motor
slupar m m.62 Det sammanlagda behovet av överskeppningstonnage
var beräknat till
16 lastfartyg
2 motorfartyg
97 motorpråmar
55 motorseglare
100 motorslupar
SO-talet motorbåtar, fiskebåtar, bogserbåtar m m.63
I mitten på maj var fortfarande över 120 motorpråmar och motor
slupar under byggnad på italienska varv. 55 motorslupar hade ännu
inte levererats av tyskarna.
En förutsättning för att operationen skulle lyckas var att över
skeppningstonnaget kunde ges erforderligt skydd. För detta ändamål
samt för kustbeskjutning disponerades följande italienska enheter
4 slagskepp
4 tunga kryssare
8 lätta kryssare
22 Jagare
12 minsvepare
några artillerifärjor
samt ett stort antal kustjagare och motortorpedbåtar.
Brittiska sjöstridskrafter förväntades snabbt insättas från såväl
Gibraltar som Alexandria. Ett beslutsamt och optimalt utnyttjande
av italienska flottan borde dock tillförsäkra överskeppningstonnaget
erforderligt skydd.04
För att den italienska flottan skulle kunna utnyttjas i operationen
fordrades dock att minst 40 000 ton drivmedel extra erhölls från
Tyskland.65
Utbildningen har delvis berörts tidigare. Stort arbete lades ned
på att öva varje detalj i operationen och under så realistiska för
Mllanden som möjligt. Man genomförde således ett flertal stora
övningar, under såväl mörker som dager, på sådana delar av den
italienska kusten som liknade den maltesiska. I juni utfördes sålunda
en samfälld övning i landsättning av 4 500 man på den klippiga
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kusten syd Livorno. Härvid provades all nykonstruerad materiel.
Övningen genomfördes med gott resultat. 66
Vädrets inflytande

Klimatet i operationsomdldet karaktäriseras bl a av en torrperiod
från april till augusti. Malta utsätts då för den torra siroccon som
medför ett varmt, torrt och relaitvt lugnt väder. Från augusti månad
är vädret mer komplicerat. Över Europa ligger varma luftmassor
och över Afrika kalla. Om lågtrycken, som bildas p& Atlanten,
sveper in norr om Malta, blir vädret snarlikt sommarhalvårets.
Hamnar lågtrycken däremot söder om Malta, nås ögruppen av
kraftiga nordliga vindar, ofta med regn och kyla.
Med hänsyn till risken för dåligt väder fr o m augusti ansåg man
i den italienska marinstaben att juli var den senaste tidpunkten då
operationen skulle kunna genomföras. Commando Supremo skulle
för sin del komma att hävda mitten av augusti som senaste tidpunkt.
En fördel för de delvis under mörker luftlandsatta och landstigande
förbanden skulle vara om anfallet kunde inledas under en fullmåne
period. Då en sådan inföll under mitten på juli, var den nu beslutade
tidpunkten, den 10 juli, ur vädersynpunkt helt idealisk.
Öns kustförsvar var koncentrerat till huvudstaden och det för
Jandstigning lämpliga området i sydost. Försvaret på övriga kust
avsnitt var svagt, speciellt på den sydvästra kusten, där en land
stigning ansligs osannolik. Maltas generellt starka försvar, men
även dess svagheter, insågs av axelmakterna. Man torde ha gjort en i
allt väsentligt riktig bedömning av öförsvarets omfattning och upp
byggnad.
Axelmakternas resurser var tilltagna sil att en markoperativ
styrkeöverlägsenhet på minst 3:1 skulle erhållas. Detta under för
utsättning att tHlräckligt transporttonnage kunde tas fram. Till
räckliga resurser fanns för att skapa lokalt luftherravälde i opera
tionsområdet. Ett optimalt utnyttjande av italienska flottan skulle
ge sjöoperativ överlägsenhet. Bristen på drivmedel gjorde dock dess
medverkan osäker.
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Med hänsyn till vädret måste operationen genomföras under juli
månad eller allra senast i mitten av augusti.
6 HUVUDDRAGEN AV OPERATIONSPLANEN
En förutsättning för att en landstigning skulle lyckas var, ansåg
man, att öns motståndsförmåga nedbringats genom en gradvis inten
sifiering av flyganfallen.67 Dessa skulle koncentreras till flygfält,
flygplan, luftvärnsbatterier, kustbatterier och motståndsområden.
En vecka till 14 dagar efter det att Rommel gjort halt i Afrika
skulle även flyg från ökenfronten kunna sättas in. För att ytter
ligare minska motståndskraften skulle en skärpning av sjöblockaden
eftersträvas. Bl a skulle ubåtar ur den i Medelhavet stationerade
tyska ubåtsflottiljen tidigt inta anfallslägen öster och väster om
Malta.
Grundtanken i operationsplanen var att man, efter att med luft
landsatt trupp bl a slagit ut strandförsvaret och säkrat landstignings
stränder, skulle landstiga med huvuddelen av infanteridivisionerna
på den sydvästra kusten. Härigenom skulle man visserligen landstiga
på en otillgänglig kust, men också i en riktning som var oväntad och
svagt försvarad. De luftlandsatta och landstigna förbandens primär
uppgift var att snarast erövra Marsa Scirocco från landsidan varefter
tung materiel skulle landsättas här. Genom avledande landstignings
och skenföretag mot andra delar av ön, skulle fienden i det längsta
hållas i ovisshet om var huvudlandstigningen skulle ske. Huvudmålet
var Valetta.
Efter ·en intensiv förbekämpning skulle fas 1 inledas på efter
middagen dagen D. (Se kartan på s. 53.) En förstärkt bataljon ur
7. tyska fallskärmsdivisionen skulle då söderifrån flygas in med
glidflygplan och landa vid det lilla flygfältet Krendi ca två km fdn
den sydvästra kusten. Detta förband hade till uppgift att nedkämpa
så många luftvärnsbatterier som möjligt i området samt att säkra
två landstigningsstränder väster och öster om den lilla, praktiskt
taget oförsvarade fiskehamnen Macluba. En timme senare skulle
resten av divisionen i trupptransportflygplan och glidflygplan flyga
in söderifrån över de tystade luftvärnsbatterierna och hoppa resp
landa i omdldet Krendi-Luqa-Zurrieq. Deras uppgift var att ta
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flygfälten samt falla kustförsvaret i ryggen. Skulle flygfälten vara
förstörda eller alltför starkt försvarade, skulle särskilda ingenjörs
enheter snabbt kunna konstruera landningsstråk i tagen terräng.
De tidigare bogserande Stukaplanen skulle nu börja en häftig stört-.
bombning av luf tvärnsställningar i området.
Fas 2 skulle omfatta själva huvudanfallet (se kartan s. 55). Vid
midnatt dagen D skulle det marina specialregementet San Marco
samt de italienska divisionerna "Friuli" och "Livorno" landstiga
på de av de luftlandsatta förbanden hållna stränderna på en sam
manlagd bredd av 7 km. Omedelbart därpå skulle förstärkningar
med tung materiel till de luftlandsatta förbanden landsättas på de
tagna flygfälten. I gryningen skulle den italienska fallskärms
divisionen "Folgore" flygas in i tre omgångar söderifrån lite längre
västerut och släppas i området Dingli-Rabat. Förbandets uppgift
var bl a att ta viktiga höjdpartier och skydda den nordvästra
flanken.
Efter att ha erhållit förstärkningar och konsoliderat sina ställ
ningar skulle den tyska luftlandsättningsdivisionen, förstärkt med
förband ur divisionerna "Friuli" och "Livorno", börja ett fram
trängande österut mot Safi-Hal Far i riktning mot Marsa Scirocco.
Härutöver skulle också före gryningen en mindre luftlandsättning
med glidflygplan ske mot Benghaisafortet. En landstigning med
röjdykare skulle följa för att rensa stranden. I gryningen skulle
så trupp och stridsvagnar landsättas för att bilda ett mindre bro
huvud. Detta skulle sedan utvidgas norrut mot Marsa Scirocco och
kontakt sökas med de västerifrån anfallande förbanden.
Strax före landstigningen vid Benghaisa skulle ytterligare land
stigningar ske. Omkring 2 000 man med bl a röjdykare skulle land
stiga på Xorb-Il-Ghagin-halvön och på båda sidor Delimara-halvön
i avledande syfte. En mindre commandostyrka skulle försöka oskad
liggöra de fyra 30,5 cm och två 19,0 cm pjäser som annars skulle
kunna verka mot landstigningsstyrkan vid Benghaisa. Avsikten var
att ge intryck av att Marsa Scirocco var huvudlandstigningsområdet.
Under dygn D+ 1 hoppades man kunna landsätta totalt omkring
36 000 man.
För att ytterligare förvilla motståndaren skulle skenföretag med
snabba sjostridskrafter sättas in mot Mellieha Bay, Maddalena Bay
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och Tuffieha Bay samtidigt med huvudlandstigningen. Härvid skulle
också fällning av rökbomber ske över dessa stränder. Vidare skulle
samtidigt med den stora luftlandsättningen dockor luftlandsättas
väst och nordväst om Valetta för att missleda försvararna. (Se
kartan s. 55.)
Vid de inledande luftlandsättningarna och landstigningarna skulle
sjö- och flygstridskrafter svara för ett intensivt bombardemang av
försvaret i landstigningszonerna. Artillerifärjor skulle utmed den
norra kusten öppna eld mot Valetta.
I samband med huvudlandstigningen pli Malta var avsikten att
huvuddelen av division "Superga" skulle landsättas på Gozo, för
att där upprätta en försörjningsbas för förbanden på Malta. Här
efter skulle ett förstärkt regemente vid behov landstiga nordväst om
Valetta för att splittra huvudstadens försvar.
Så snart de två första infanteridivisionerna landstigit och säkrat
ett brohuvud, skulle divisionerna "Assietta" och "Napoli" senast
natten till dagen D+2 landstiga på den sydvästra kusten. Om för
svaret kring Marsa Scirocco redan hade fallit, planerades i stället
att låta delar av divisionerna "Assietta" och "Napoli" landstiga
där. Deras uppgift tillsammans med division "Folgore" var att tränga
norrut väster om Valetta för att söka skära av ön på mitten och
därefter ta huvudstaden.
Då de på sydvästra kusten landstigna förbanden bakifrån säkrat
Marsa Scirocco, skulle artilleri och annan tung materiel landsättas
här. Först därefter skulle fas 3 - den sista fasen - inledas med
att hela operationens huvudmål - Valetta - skulle anfallas fdl.n
söder och sydväst. (Se kartan s. 57.) Inte förrän staden fallit skulle
reserven, den italienska luftlandsättningsdivisionen "La Spezia",
luftlandsättas. Denna skulle ersätta och förstärka övriga divisioner
i de återstående striderna, som hade till mål att erövra hela ön.
Det sätt på vilket operationsplanen var uppgjord tyder på att
man lärt sig läxan från Kreta. Förutsättningarna var ju också i de
flesta avseenden gynnsammare. Man hade t ex haft tid att skaffa
sig ett betydligt bättre underrättelseunderlag för HERKULES. De
utvalda luftlandsättningsområdena var sålunda väl k�nda liksom
försvarets gruppering i stort. Maltas läge i Medelhavet och öns
militärgeografi skapade också bättre förutsättningar för att man
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snabbt skulle kunna sätta in reserver i hotade riktningar.
Trots alla gynnsamma faktorer lät man sig inte missledas. Maltas
starka försvar och stora motståndsvilja skulle komma att kräva en
kraftfull insats. Att söka avgöra om anfallet skulle ha lyckats ligger
utanför ramen för denna studie, men att striderna hade blivit hårda,
därom råder nog ingen tvekan. Att detta stod fullt klart för axel
makterna, framgår bl a av den omfattande sjukvårdsorganisation,
som planlagts med bl a ett stort åntal förberedda operationslag och
vårdplatser på Sicilien.
7 OPERATION HERKULES INSTÄLLS
Riktlinjerna för axelmakternas krigföring i Medelhavsområdet,
som dragits upp i slutet av april 1942, skulle nu omsättas till verk
lighet. Rommel hade fått som han ville och arbetade febrilt på att
avsluta förberedelserna för sin offensiv. Den 26 maj startade denna
enligt planerna. Efter hårda strider genombröts den brittiska fronten
och redan den 20 juni hade Tobruk fallit. Härvid föll stora kvanti
teter ammunition och drivmedel i tyskarnas händer. Rommels under
hållslinjer var hårt ansträngda och Tobruks förråd kom som en skänk
från ovan.
I och med Tobruks fall skulle nu Rommel enligt planerna göra
halt och flygstridskrafter överföras från Nordafrika till Sicilien inför
det förestående anfallet mot Malta.
Anande vad som komma skulle skrev Mussolini på Cavalleros
inrådan den 21 juni ett brev till Hitler, vari han framhöll att för
beredelserna för HERKULES var långt framskridna, men att det
fortfarande erfordrades 40 000 ton drivmedel samt 30 000 ton i
reserv för att operationen skulle kunna genomföras. Han vädjade
ändå till Hitler att hålla fast vid den uppgjorda planen och låta
Afrikakåren göra halt medan HERKULES genomfördes. 68 Denna
vädjan kan synas något märklig, då Rommel stod under italienskt
befäl och hade klara order att inte överskrida gränsen till Egypten.
Den kan emellertid vara ett tecken på Hitlers stora inflytande över
sin vapenbroder och dennes i detta fall befogade misstro mot Hitler.
Rommel, som efter Tobruks erövring utnämnts till fältmarskalk,
hade länge varit stark anhängare av tanken att Malta skulle erövras.
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Han hade sett de förödande resultaten av att Maltas sjö- och flyg
stridskrafter hade kunnat ingripa mot underhållstransporterna till
Nordafrika. Han hade redan på våren 1941 t o m själv erbjudit sig
att leda en erövringsoperation mot ön.69 Nu hade emellertid läget
hastigt förändrats, ansåg han. I och med erövringen av de stora
oskadade förråden i Tobruk fanns det ingen anledning att göra halt
för att på sikt förbättra underhållsläget genom att ta Malta. Den
8. brittiska armen var skakad och stod, ansåg Rommel, inför sitt
snara sammanbrott. Här gällde det att behålla initiativet och fort
sätta förföljandet av den snabbt retirerande fienden. Vägen till
Alexandria och Suez låg öppen.
Den 22 juni sände Rommel till den tyska militärattachen i Rom,
general von Rintelen, en begäran om att bli löst frll.n sina italienska
Överordnades order att avbryta offensiven. von Rintelen tog ej upp
frågan med Mussolini, utan kontaktade i stället OKW. Han fick
då beskedet att Tobruks erövring helt förändrat läget, varför HER
KULES inte längre behövde genomföras. von Rintelen vädjade
förgäves till general Jodl, som av många ansågs vara den enda som
vågade säga emot Hitler.70
Vad låg bakom OKW:s plötsliga omsvängning? Ja det var knap
past den egna övertygelsen, utan en av Hitler påtvingad uppfattning,
som var orsaken. Hitler hade alltsedan mötet i Obersalzberg den
30 april känt allt större olust över det då, med hans motvilliga
samtycke, fattade beslutet att HERKULES skulle genomföras. Redan
den 20 maj klargjorde han för sin omgivning sina starka tvivel över
att HERKULES skulle lyckas. OKW:s försök att övertala Hitler
att trots allt hålla fast vid den beslutade planen, fick dock motsatt
effekt. Dagen därpll. förklarade Hitler nämligen rättframt, att han
helt enkelt inte ville genomföra HERKULES dll. företaget skulle
misslyckas.71
Härmed var egentligen HERKULES saga redan all. Kven om
det formellt var Mussolini, som hade att fatta beslut om och genom
föra operationen, sil. innebar ett nej från Hitler med nödvändighet
att operationen var dödsdömd. Tyska förband och tysk materiel var
oundgängliga för att HERKULES skulle kunna genomföras. Men
Mussolini svävade alltjämt i okunnighet om Hitlers beslut, även om
han, som framgått, tydligen hade sina misstankar.
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När Hitler den 22 juni fick Rommels vädjan att få fortsätta för
följandet av 8. arm�n, kom det därför sannolikt som en lättnad.
Nu var han emellertid tvungen att även låta Mussolini förstå
sin uppfattning om det vansinniga i att genomföra HERKULES.
Detta gjorde han redan samma dag i ett radiomeddelande till Rom,
dock utan att med ett ord beröra Malta. I stället utnyttjade han all
sin övertalningsförmåga i en ordrik fraseologi för att framhålla
klokheten i att nu "slita Egypten ur Englands grepp".
Trots att Mussolini dagen innan i sitt brev till Hitler uttryckt
motsatt uppfattning, blev han nu smittad av Hitlers eldande entu
siasm. von Rintelen, som överlämnade Hitlers meddelande till Mus
solini, skriver: "Han sig stolt på mig och blev eld och lågor."72
Cavallero, som var den på italiensk sida som hårdast förfäktat nöd
vändigheten av att genomföra HERKULES, kunde inte få gehör
för sina motargument. Operationen uppsköts till september. Redan
dagen därpå
det italienska överkommandot order till Rommel
att fortsätta offensiven.
Det var emellertid inte bara Cavallero, som var emot operationens
uppskjutande. Fältmarskalk Kesselring, som i enlighet med de ur
sprungliga planerna redan börjat ombasera sina flygstridskrafter från
Afrika till Sicilien, var av den bestämda uppfattningen att HER
KULES borde genomföras. Den 25 juni reste han tillsammans med
Cavallero till Nordafrika bl a för att försöka övertyga Rommel om
faran av att fortsätta offensiven utan att först ha säkrat sina redan
uttänjda underhållslinjer. Utan att invänta Commando Supremos
beslut hade Rommel emellertid redan återupptagit offensiven och
ingenting kunde förta hans entusiasm eller ändra diktatorernas redan
fattade beslut. Först på en direkt order av Hitler, tvingades Kessel
ring foga sig i beslutet. 73 De katastrofala följder, som Rommels åter
upptagna offensiv skulle medföra, tycks ha rättfärdigat Kesselrings
farhågor.
Cavallero måste ha insett att beslutet att åter uppskjuta HER
KULES innebar att operationen aldrig skulle kunna genomföras. För
detta talar hans order redan den 7 juli till operationsstaben att lägga
anfallsplanerna åt sidan.74 Först under mitten av juli inträffade dock
det, som rent praktiskt skulle omintetgöra genomförandet av HER
KULES, åtminstone under 1942. Redan den 30 juni hade Rommels
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stridskrafter hejdats vid El Alamein. Efter hårda resultatlösa strider
beslöt Commando Supremo och OKW i mitten av juli, att kasta in
de förband som var avsedda för HERKULES.75 Därmed var det
sista av de för HERKULES så ödesmättade besluten fattat. Detta
innebar, som Kesselring skriver i sina memoarer, "dödsstöten för
den gemensamma krigföringen i Nordafrika". 76 Utvecklingen på de
olika krigsskådeplatserna skulle i fortsättningen inte medge någon
möjlighet att åter aktualisera planerna för HERKULES. Den 17 juli
återkallades de tyska samverkansofficerarna och den 27 juli inhibe
rades operationen officiellt. 77

8 SANNOLIKA ORSAKER TILL ATT
OPERATIONEN INSTÄLLDES
Bakgrund
I mitten av juni 1942 stod axelmakterna inför de största fram
gångarna under hela kriget. De tyska divisionerna tycktes oöver
vinnerliga. Så gott som hela Europa hade erövrats. På ostfronten
hade tyskarna inlett sommaroffensiven och divisionerna stod nu
nästan framme vid Don. I Nordafrika hade den tysk-italienska
offensiven lett till 8. armens snabba reträtt och Tobruks plötsliga
fall. Vägen till Suez låg öppen.
Mot denna bakgrund kan man förvånas över hur en liten ö,
knappt synlig på världskartan, kunde undgå det öde som de båda
axelmakterna gemensamt hade beslutat - ockupation. Med den
oerhörda krigspotential som man totalt förfogade över, borde ingen
ting kunnat förhindra detta. Vad var det då som låg bakom, det
som vissa betecknar som ett av axelmakternas stora misstag under
andra världskriget?
Vilka faktorer som var de slutgiltigt avgörande för diktatorernas
beslut att inte genomföra HERKULES, är omöjligt att med säkerhet
fastställa. De fattade sina avgörande beslut utan överläggningar inom
resp operationsstaber, varför underlag härför saknas. Däremot ger
befintligt källmaterial grund för att med viss grad av tillförlitlighet
ändå bedöma de troliga orsakerna. Bl a kan diktatorernas tidigare
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ageranden och uttalanden rörande HERKULES ge visst underlag
för sådana bedömanden.
Avsaknaden av en gemensam tysk-italiensk
strategi i Medelhavsområdet
Kännetecknande för axelmakternas krigföring i Medelhavet och
Nordafrika var frånvaron av en gemensam strategi. En samordnad
målsättning för och ledning av kriget mot den gemensamma fienden,
borde ha varit en naturlig följd av Italiens inträde i kriget. Att så
inte blev fallet, har en rad förklaringar, av vilka här endast en
skall beröras.
När Tyskland på allvar ingrep i kriget i Nordafrika under våren
1941, hade man inga offensiva planer. Syftet var främst att för
hindra en hotande italiensk förlust. Det allt överskuggande intresset
riktades vid denna tidpunkt mot Ryssland. Det var först under
våren 1942, som tanken på en offensiv i Nordafrika på allvar upp
stod. Genom att från Sydryssland norrifr/l.n tränga ned mot Mellan
östern, uppmålades möjligheten att i en stor kniptångsrörelse hota
det brittiska imperiet.
Mot dessa globalstrategiska tyska tankar kontrasterade den be
gränsade italienska målsättningen starkt. Italien var vid inträdet
i kriget den 10 juni 1940 inte förberett för ett storkrig. Genom att
ingripa i vad man trodde vara krigets slutskede, skulle landet tillför
säkras en plats vid fredsförhandlingarna. Således inträdde man i
kriget utan några klart uppställda militära mål och var från början
inställd på en defensiv i Libyen. Först i och med Frankrikes fall
knappt två veckor senare, beslöt Mussolini att övergå till en be
gränsad offensiv.
De båda ländernas helt skiljaktiga målsättningar avseende kriget i
Medelhavsområdet var således en av orsakerna till att en gemensam
strategi i detta område inte kom till stånd från krigets början. Den
misstänksamhet, prestige och avundsjuka som länge kom att prägla
samarbetet mellan de båda axelmakterna försvårade också i hög
grad möjligheterna att under krigets lopp skapa en gemensam
strategi. Följden blev den halvhjärtade och improviserade krig
föringen i Medelhavsområdet, som bl a ledde till det oöverlagda
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och hasardartade beslutet att fortsätta ökenoffensiven och uppskjuta
HERKULES.
Hitlers motvilja mot HERKULES
Som framgår av föregående kapitel, kom Hitler personligen att
spela en avgörande roll när beslutet om att åter uppskjuta HER
KULES fattades. Därför är det av särskild vikt att klarlägga
Filhrerns inställning till en ockupation av Malta.
Redan på våren 1941, då frågan om en erövring av Malta för
första gången togs upp, märktes hos Hitler stark ovilja mot ett
landstigningsföretag. 78 Det ligger här nära till hands att dra den
slutsatsen att erfarenheterna från den nyligen, om inte officiellt, så
inofficiellt uppskjutna operationen SEELOWE spelade en stor roll
för Hitlers inställning till en ockupation av Malta. Han hade under
förberedelserna för SEELOWE snart tvingats konstatera de stora
problem och risker, som var förknippade med en invasion över havet.
Hans tveksamhet inför SEELOWE kontrasterar skarpt mot den
tidigare landkrigföringen. Denna hade ju karaktäriserats av snabba,
djärva och djupa stötar långt in i fiendens linjer. Nu mötte emeller
tid en för Hitler ny militär operation - att landstiga på en för
svarad kust. Detta var ett företag där blixtkrigets principer inte
kunde tillämpas. Han stod inför en militär operation, som han helt
enkelt inte kände sig behärska. Han hade en instinktiv och irrationell
rädsla för sjömilitära operationer. Han sade en gång till Raeder:
"På land är jag en hjälte, men på sjön är jag en kruka."79
Rädslan för ett misslyckande låg också bakom den tyske diktatorns
skepsis mot HERKULES vid en av Raeders föredragningar på
hösten 1941. Hitler klargjorde då, att med ett starkt försvar på
Malta skulle varken landstigning eller luftlandsättning kunna genom
föras. Under alla omständigheter skulle detta vara omöjligt för
italienska stridskrafter.80
Tidigare hade Hitler skyggat inför en landstigningsoperation. Nu
hade tveksamheten också kommit att omfatta en operation med luft
landsatta förband. Detta hade dock sin förklaring. I slutet av maj
hade den förlustbringande Kretaoperationen genomförts. Hitler hade
tagit mycket illa vid sig av de stora förlusterna. Av sammanlagt
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22 000 man hade 6 500 stupat, sårats eller saknats. Hitler ansåg
efter Kretaoperationen, att fallskärmstruppernas tid var förbi.81 Han
ville därför inte ta risken av att på Malta åter förlora stora delar
av sina luftlandsättningsförband. En alldeles särskild orsak härtill
kan ha varit det hot om en allierad landstigning i Norge eller Frank
rike, som Hitler vid denna tid ansåg föreligga. 82 Härvid skulle luft
landsättningsförbanden utgöra en snabbt gripbar reserv. Han hade
vidare uppenbarligen respekt för det starka brittiska försvaret av
ön och insåg sannolikt också, att engelsmännen skulle försvara ön
lika intensivt som de försvarat sina egna öar under slaget om Stor
britannien. 88 En förutsättning för framgång skulle enligt Hitler
vidare vara deltagande av starka tyska förband. Detta skulle inne
bära att resurserna skulle splittras i en trots allt sekundär riktning,
samtidigt som starkast möjliga stridskrafter krävdes inför de av
görande offensiverna, både på ostfronten och i Nordafrika. 84
Hitlers motvilja mot HERKULES förstärktes genom det lojala
stöd som Göring härvid gav honom. Denne var också rädd för ett
nytt Kreta, med dess väldiga förluster, trots att operationerna ju
hade mycket lite gemensamt. 85 Efter krigsslutet lär Göring ha tagit
på sig "äran" av att ha övertygat Fiihrern att överge planerna på en
ockupation av Malta. Han kan också liksom Hitler ha misstrott
italienarna. I alla händelser lär han under fångenskapen 1945 ha
sagt: "Försök bara att genomföra en gemensam invasion med
italienarna".86
Att rädslan för ett misslyckande var grundorsaken till Hitlers
tidiga skepsis mot HERKULES, framkom tydligt den 21 maj då
general Student kallades till högkvarteret för att redogöra för plan
läggningen av HERKULES. Efter att otåligt ha lyssnat till före
dragningen, hade Hitler många invändningar: "Jag försäkrar Er,
att så snart vi börjar vår attack kommer Gibraltareskadern och
Medelhavsflottan från Alexandria att gå till sjöss. Ni förstår hur
italienarna kommer att reagera! I samma minut de får nyheterna
på radion, kommer de alla, både strids- och landstigningsfartyg, att
sätta kurs mot hamnarna på Sicilien. Ni kommer att bli sittande
ensam på ön med era fallskärmssoldater!"87
Här framkommer också med all önskvärd tydlighet Hitlers stora
misstro mot italienarna. All erfarenhet hade visat, menade Hitler,
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att de inte besatt tillräcklig offensivlusta. Inte heller hade italienaren
den grundlighet och punktlighet, som var förutsättningen för en så
komplicerad operation. En annan förutsättning för HERKULES
genomförande var att operationen hemlighölls. Detta skulle inte
italienarna klara, menade han.
Till raden av argument fogade Hitler också sina tvivel över att
ön efter en erövring skulle kunna försörjas. Det sjötransporterade
underhållet skulle störas av engelsmännen, och tyskt transportflyg i
erforderlig utsträckning kunde inte avdelas. Slutligen klargjorde
Fuhrern att om Tobruk erövrades, kunde man avstå frll.n Malta,
emedan underhållet då kunde dras fram via Kreta till den frontnära
hamnen Tobruk. Överläggningarna avslutades med att Hitler beslöt
att HERKULES, som han något egenartat uttryckte det, tills vidare
endast "andligen skulle förberedas". 88 För att hålla skenet uppe
gentemot italienarna, skulle de tyska förband som redan omgrup
perats till Syditalien dock inte dras tillbaka.
General Students invändningar var resultatlösa. Han fick beskedet
att HERKULES skulle uppskjutas till efter 1942 och blev t o m
förbjuden att återvända till plapläggningsarbetet i Rom, 89
Hitlers misstro mot italienarnas offensivanda var gammal och
djupt rotad. Han ansåg att bristande grundlighet och punktlighet
var en del av den italienska nationalkaraktären, vilken skulle kunna
äventyra hela operationen. Erfarenheterna från den italienska krig
föringen på Balkan, i Nordafrika och i Medelhavet styrkte detta.
Nu gällde det dessutom ett företag, som krävde intim samverkan
och samordning mellan såväl arme, flotta som flygvapen. Det har
inte kunnat beläggas om Hitler kände till den bristande samverkan
mellan det italienska flygvapnet och flottan.
Att engelska sjöstridskrafter skulle göra allt för att försvara Malta,
var sannolikt en riktig förutsägelse. 90 Om Malta fallit skulle engels
männen troligen också göra allt för att störa axelns underhålls
transporter till ön. Det förefaller emellertid osäkert om det senare
skulle ha lyckats. Engelsmännens försök att ingripa under det tyska
anfallet mot Kreta våren 1941, hade resulterat i svåra förluster för
Medelhavsflottan p g a det tyska flygets effektivitet. Nu skulle de
tyska anflygningsvägarna vara kortare, även om brittiskt hangar
fartygsburet flyg i gengäld skulle kunna ingripa västerifrån. De korta
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transportvägarna och möjligheterna att skapa lokalt sjö- och luft
herravälde i det begränsade operationsområdet, borde ha kunnat
säkerställa det sjöburna underhållet. Att Hitler var ovillig att avdela
lufttransportkapacitet för att försörja ön, får ses mot bakgrunden
av de stora behoven av transportflyg, främst på ostfronten, men
även i öknen.
Argumentet att Tobruks erövring skulle onödiggöra Maltas ocku
pation, tyder på en oförmögenhet eller ovillja hos Hitler, att inse att
Afrikakårens underhållsproblem var ett sjömilitärt och inte land
militärt problem. Visserligen hade svårigheter förelegat att få fram
underhållet från hamnarna till den snabbt framryckande Afrika
kåren. Det allt överskuggande problemet var emellertid att över
huvud taget få underhållet till Afrika. Hitlers militära rådgivare
påpekade gång på gång Maltas inverkan på sjötransporterna till
Afrika och därmed på hela landkrigföringen i öknen. Den tyska
statistiken över sänkt tysk-italienskt tonnage talade härvid sitt
tydliga språk.91 Det är därför svårt att tro att Hitler inte skulle
kunnat inse sammanhanget, även om den då tillgängliga statistiken
inte kunde ge samma entydiga bild av Maltas betydelse, som den som
framgår av diagrammet på sidan 38. Mycket talar däremot för att
Hitler hoppades att flygets insatser skulle vara tillräckliga för att
neutralisera ön. Resultaten från 10. flygeskaderns och 2. luftflottans
flygangrepp under våren 1941 resp våren 1942 kan ha gett näring
åt en sådan förhoppning.
Hitler hade alltså beslutat att han inte ville genomföra HER
KULES och sökte nu allt fler argument för att övertyga sin om
givning. I samband med Tobruks fall framförde han sålunda följande
något Hlngsökta argument. Då två brittiska konvojer nästan helt
sänkts av tysk-italienska sjö- och flygstridskrafter, framhöll han att
man ju inte borde beröva sig möjligheterna att sänka brittiska krigs
och handelsfartyg med deras värdefulla laster, genom att eliminera
en destinationsort, som lockade till sig fientliga fartyg. 92
Hitlers rädsla för ett misslyckande stod i strid med uppfattningen
hos många av hans närmaste militära rådgivare. Kesselring t ex,
hävdade att ön efter flygoffensiven i april och maj borde ha kunnat
erövras med ett minimum av förluster. Med hänsyn till osäkerheten
om hur länge 2. luftflottan skulle vara kvar i omdidet, föreslog han
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t o m att ön skulle tas med begränsade resurser genom en kupp. Detta
avvisades dock av Cavallero med motiven att de italienska fall
skärmsjägarna ännu inte var tillräckligt utbildade och att tonnage
fortfarande saknades för att efter erövringen underhålla ön.93 Amiral
Raeder insåg till fullo företagets risker, men ansåg en underlåtenhet
att genomföra operationen som en ännu större risk.94 Även general
Student var optimistisk. Han, liksom general Jeschonnek, ansåg att
luftlandsättningarna hade alla förutsättningar att lyckas.95 Hitler
lät sig dock inte plverkas.
När Hitler den 22 juni i sitt budskap till Mussolini övertalade
denne att fortsätta ökenoffensiven, låg hittills nämnda argument
mer eller mindre till grund för hans beslut. Härtill kommer dock en
faktor som kan ha spelat en icke oväsentlig roll i den tyske diktatorns
beslutsfattning,• Goebbels propagandamaskin hade byggt upp en
gloria kring Rommel, som den oövervinnerlige "ökenräven". Hitler
var väl medveten om hemmafrontens behov av en avgörande seger
och en ärehöljd krigshjälte. Nu fanns möjligheten att rikta folkets
blickar bort från ostfronten, där den utlovade snabba segern ute
blivit. Vid ett kort besök i Tyskland i början på juli 1942, hade
Rommels smittande entusiasm och förväntade snabba seger i Afrika
tydligt entusiasmerat Hitler.
t

Ledningsförhållanden
Den tyska krigsledningen under andra världskriget har av många
beskyllts för att ha haft alltför kontinentala och armesinnade tanke
glngar. En bidragande orsak till detta kan ha varit den underrepre
sentation som vidlådde marinen i högkvarteret. Vid sidan av Raeder,
som var direkt föredragande för Hitler, men som inte deltog i den
direkta ledningen av operationerna i högkvarteret, fanns i den högsta
krigsledningen endast en marin representant, som kunde tillvarata
de marina intressena och hålla Hitler informerad. Denne sjöofficer
var kommendör. Armens och flygvapnets motsvarande representanter
bestod av fem officerare vardera, varav sammanlagt fem eller sex
var av generals grad. Först på Raeders förslag tillsattes en amiral i
högkvarteret i april 1942.96 Denna brist på marin expertis i OKW
medverkade sannolikt till att behovet av att behärska transport67

vägarna till sjöss kom att underskattas. Visserligen hade OKW redan
i februari 1941 fastslagit att enda Iangsiktiga lösningen på Malta
problemet var att ockupera ön, men man hade inte förmågan att
hålla fast vid detta och övertyga Hitler om det.
Intressant i detta sammanhang är att det knappast kan ha varit
ett alltför armesinnat OKW som var orsaken till att Hitler inte lät
sig övertygas. Att så skulle ha varit fallet hävdas ibland i memoar
litteraturen.97 Nu var i stället sjökrigsledningen och OKW för
ovanlighetens skull överens och försökte pilverka Hitler i samma
riktning. .1fod.'.i lyckades man inte.
Ett annat ledningsförhållande var det som berörde ÖB Syd, fält
marskalk Kesselring. Denne var överbefälhavare pil sydfronten utan
att föra befäl över i området befintliga tyska sjöstridskrafter. Trots
ett gott samarbete med amiral Weichold, var kontakten med den
tyska sjökrigsledningen helt obefintlig. Härigenom var Kesselring
ovetande om Raeders upprepade försök att övertyga Hitler om
nödvändigheten av att genomföra HERKULES. Hade ett samarbete
dem emellan kunnat ske, hade Kesselring sannolikt med ännu större
tyngd och frenesi försökt påverka Hitler. 98
Tyskt-italienskt samarbete
Som tidigare framhållits, kom misstänksamhet, prestige och avund
sjuka att länge prägla relationerna mellan Tyskland och Italien.
Detta måste anses vara en av orsakerna till att det dröjde ända till
april 1942 innan en för HERKULES integrerad operationsstab ska
pades. Detta kom att resultera i att den tyska energin, grundligheten
och sakkunskapen därmed kom för sent för att hinna sätta sin prägel
pil planläggningsarbetet. När den integrerade staben väl bildats,
löpte dess interna arbete i huvudsak väl. Det bristande förtroendet
mellan de bilda ländernas högsta krigsledningar omöjliggjorde dock
fortfarande det goda samarbete som var en förutsättning för att
sådana problem som det italienska behovet av olja och drivmedel
skulle kunna lösas.
Som ett resultat av det bristande samarbetet, kom den sista stora
flygoffensiven att igångsättas av Kesselring den 2 april, utan att
denne visste när HERKULES skulle genomföras. De synnerligen
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intensiva flyganfallen, som rimligen borde efterföljts av en invasion,
kom därmed att sättas in för tidigt i förhållande till HERKULES.
Då Kesselring den 10 maj meddelade att Malta var eliminerat som
militär bas, började Hitler, utan samråd med italienarna, att om
basera 2. luftflottan till ostfronten.
0fullständiga förberedelser
När det gällde förberedelsearbetet låg de för HERKULES genom
förande ansvariga italienarna i flera avseenden helt i händerna på
sina tyska allierade. En förutsättning för att operationen skulle
kunna genomföras var, som tidigare nämnts, att tyskarna bidrog
med fallskärmstrupper, fartygsdrivmedel och överskeppningstonnage.
Fallskärmstrupperna hade i god tid anlänt till Italien och låg
under intensiv träning. Här hade Hitler i alla avseenden hållit sitt
löfte.
På överskeppningstonnaget däremot, kom italienarna att rn. vänta
förgäves. Den direkta orsaken till detta är oklar. Det av tyskarna
utlovade tonnaget omfattade 55 motorslupar och motorpråmar. Av
saknaden av dessa farkoster hade måhända kunnat accepteras, förut
satt att den landstigande styrkan hade minskats något och att den
egna produktionen av överskeppningstonnage hade följt tidsschemat.
En alltför optimistisk tidsplanering och tekniska svårigheter syns ha
medverkat till att de italienska varven inte kunde hålla den plane
rade produktionstakten. Den italienska industrien var inte i samma
utsträckning som den tyska, omställd till krigsproduktion. I mitten
på maj 1942 var sålunda över 120 motorpråmar och motorslupar
fortfarande under byggnad i Italien.99
Problemet att få fram tillräckligt överskeppningstonnage hade
ständigt bekymrat marinen. Man hade tidigare framhållit de utom
ordentliga svårigheterna att kunna tillmötesgå armens krav på att
t o m D+ 1 ha överskeppat 36 000 man. Den 17 april presenterade
marinen sina möjligheter att genomföra operationen sålunda:
15 april-14 maj
15 maj-31 maj

operationen varken genomförbar i sin helhet
eller som ett kuppföretag
kuppföretag möjligt
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1 juni-31juli
fr o m 1 augusti

operationen genomförbar som kuppföretag,
med ständigt ökande styrka
hela operationen möjlig att genomföra under
förutsättning att det tyska tonnaget och driv
medel snarast erhölls

I början av juni bedömde man att tillgängligt tonnage medgav att
20 000 man överfördes t o m D+ 1. 100
Av ovanstående framgår, att när det avgörande beslutet att in
ställa HERKULES fattades efter Tobruks fall, tillgången på tonnage
enligt marinens beräkningar endast medgav överskeppning av drygt
20 000 man t o m D + 1. Detta skulle innebära att två i stället för tre
divisioner skulle vara överskeppade D+ 1, vilket skulle medföra en
markant försvagning av anfallsstyrkan. Frågan är dock om man
ansåg denna försvagning så stor att hela operationen skulle även
tyras. En försiktig bedömning av tillgängligt källmaterial tyder på
att så kan ha varit fallet även om det inte kan beläggas.
Operationsplanen byggde på att den höga och branta kustplatån
i sydväst skulle forceras. Härvid skulle grodmännen i marinens
specialregemente "San Marco" under flera nätter förbereda land
stigningen. Det visade sig emellertid ganska snart att det uppstod
svårigheter att lösa alla de tekniska problem, som var förknippade
med landstigningen. I maj 1942 sammankallade Cavallero försvars
grenscheferna till ett möte, där man tvingades konstatera att erfor
derliga tekniska och organisatoriska förberedelser skulle ta längre
tid än beräknat. Operationen skulle därför inte kunna genomföras
förrän i augusti eller t o m i början av september. 101
Vad de tekniska svårigheterna konkret bestod av har med till
gängligt källmaterial tyvärr inte kunnat fastställas. Man kan dock
förstå att det måste ha varit förenat med avsevärda tekniska pro
blem att på kort tid landsätta över 20 000 man på den synnerligen
branta sydvästra kusten. Överskeppningsfarkosterna måste ju för
hindras att slås sönder mot klipporna. Soldaterna måste vara så
utrustade med rep, stegar och diverse specialutrustning, att de direkt
från båtarna skulle kunna bestiga den ibland 50-60 m höga kust
platån. Sannolikt var det dessa sv�righeter som var orsaken till
Cavalleros tveksamhet avseende tidpunkten för operationens genom-
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förande vid diktatorernas möte i Obersalzberg i slutet av april.
Något som efter kriget delvis har förklarat den italienska flottans
passivitet under senare delen av kriget, var den uppenbara bristen
på drivmedel. Italien var efter krigsutbrottet helt hänvisat till Tysk
land för att täcka sitt oljebehov. Marinstaben tog redan i krigets
inledningsskede upp flottans drivmedelsproblem med Commando
Supremo. Inte förrän vid ett möte i februari 1941 mellan de båda
ländernas marinchefer, lyckades italienarna få till stånd en i huvud
sak tillfredsställande lösning på drivmedelsfrågan. Tyskland skulle
leverera 100 000 ton per månad till den italienska flottan. Detta
innebar dock endast hälften av vad man på italienskt håll egentligen
ansåg sig behöva för att ha_ full handlingsfrihet till sjöss. Tyskarna
kom emellertid att få stora svårigheter att leverera de överenskomna
kvantiteterna. Orsakerna härtill var många: armeerna på ostfronten
slukade väldiga kvantiteter, oljeanläggningar bombades, kommunika
tioner blockerades och det förelåg brist på tankvagnar. Sålunda kom
i genomsnitt endast 50 000 ton/månad att levereras, d v s 1/4 av
vad italienarna från början ansett sig behöva. 102
Även om italienarna måhända hade angett sina behov med en
viss marginal, råder knappast någon tvekan om att den italienska
flottans handlingsfrihet var starkt begränsad under denna tid då
dess stöd som bäst behövdes - under vår- och sommarmånaderna
1942. I slutet av april fanns i de italienska oljeanläggningarna endast
14 000 ton. Genom successiva leveranser skulle dock de tyska leve
ranserna under 2. kvartalet 1942 komma att uppgå till omkring
180 000 ton. Denna kvantitet var emellertid mindre än förbruk
ningen under samma tid. 103 Det får därför anses klarlagt, att det
extra behov av 40 000 ton samt 30 000 i reserv, som italienarna
ideligen begärde, verkligen var ett minimum för att utöver under
hållstransporterna till Nordafrika, även kunna genomföra HER
KULES.104

Förutom de praktiska problem, som förelåg vid oljeleveranserna
till Italien, insåg den på landkrigföring starkt inriktade högsta krigs
ledningen sannolikt inte tillfullo den italienska flottans behov av
drivmedel eller konsekvenserna av att inte tillgodose det.
Amiral .Raeder insåg vikten av att den italienska flottans driv
medelsbehov blev tillgodosett, men han var märkligt nog inte helt
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övertygad om att behoven verkligen var så stora som italienarna
påstod. Vissa tecken tydde på att den för flottan avsedda oljan även
användes för andra ändamål. En tysk undersökning genomfördes
senare, vilken bekräftade misstankarna. 105 Detta, i kombination med
känslan på tysk sida av att italienarna alltid ville ha stora marginaler
innan de företog sig något, medförde att även den tyske marinchefen
ansåg att oljefrågan inte var av avgörande betydelse för HER
KULES genomförande. 106
Vid denna tidpunkt var slaget om Atlanten inne i ett avgörande
skede och stora mängder drivmedel erfordrades för de tyska ubåts
förbanden. Om knappheten på olja påverkade Raeders inställning i
denna fråga har inte kunnat klarläggas. Oavsett vilket motiv han
hade, föreslog han vid en föredragning för Hitler den 15 juni 1942
denne att avslå italienarnas begäran. 107 Detta gjorde Hitler, trots att
italienarna redan före mötet i Obersalzberg och alltsedan dess hävdat,
att oljan var en förutsättning för att HERKULES skulle kunna
genomföras. Att han följde Raeders förslag skall ses mot bakgrunden
av att han ju redan för en månad sedan en gång för alla fattat sitt
beslut angående HERKULES. Raeder var uppenbarligen ovetande
om detta, vilket belyser Hitlers dubbelspel. 108

Mussolinis inställning till HERKULES
Mussolini hade, som framgått, från hösten 1941 varit angelägen
om att HERKULES snarast skulle genomföras. Beslutet i Obersalz
berg att Rommel skulle starta ökenoffensiven innan HERKULES
genomfördes, godkändes av Mussolini under den bestämda förutsätt
ningen att Rommel under inga omständigheter skulle överskrida den
egyptiska gränsen. Erfarenheterna från Balkanfälttåget hade lärt
honom betydelsen av att ha säkrade underhållslinjer. Mot denna
bakgrund kan det synas märkligt att Mussolini, som hade att fatta
det slutliga avgörandet, efter Tobruks fall, lät sig påverkas av
Hitlers budskap den 22 juni. Detta särskilt som han dagen innan
i sitt brev till Hitler bett denne hålla fast vid HERKULES genom
förande.
Att Mussolinis intresse för HERKULES skulle ha minskat med de
ökade praktiska svårigheterna kan inte beläggas, men mycket tyder
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på att så var fallet. Enbart det faktum att general Student inte åter
vände från Berlin till planläggningsarbetet i slutet på maj måste ha
dämpat hans entusiasm. Han hade sålunda från ökenoffensivens
början den 26 maj med allt större intresse och optimism följt hän
delserna i Afrika. Vid ett tillfälle yttrade han till sin utrikesminister
Ciano: "Inte engelsm:innen, bara våra egna generaler kan stoppa
Rommels erövring av Nilendeltat".169 Det faktum att han så sent
som den 21 juni vädjade till Hitler att hålla fast vid HERKULES
får nog mer tillskrivas Cavalleros övertalningsförmåga än hans
egen övertygelse.
Hitlers eldande brev den 22 juni vädjade med framgång till
Mussolinis flHänga. Hans förtroende för H:itlers strategi var fort
farande orubbat. Nu, då "en historisk vändpunkt uppnåtts, som
skulle kunna bli av utslagsgivande betydelse för hela krigets resul
tat",110 skulle han äntligen få träda in i rampljuset och vinna en
glansfull seger. Detta skulle ge honom stor prestige på hemmafronten.
Han såg Hitlers ord som ett rättfärdigande i efterhand av sitt an
grepp på Grekland på hösten 1940. De brittiska stridskrafterna hade
därvid splittrats, varigenom Libyen hade räddats. 111 Nu skulle han
få sin belöning.
Mot bakgrund av sina tidigare militära bakslag m/lste också
Mussolini, liksom Hitler, varit rädd för ett misslyckande. Att miss
lyckas i Afrika skulle vara en mindre prestigeförlust för honom själv,
än att inte kunna besegra lilla Malta. I Afrika bar de tyska för
banden huvudansvaret, medan HERKULES skulle ledas av italie
nare och genomföras med i huvudsak italienska förband.
Det har inte kunnat fastställas om han kände till den allmänt
utbredda pessimism som rlidde bland de högre cheferna för HER
KULES. Ingen hade dock vågat tala ut av fruktan för Cavallero.
Bakom dennes rygg talade man t o m om en "exempellös kata�
strof".112
Mussolini hade emellertid, dessa sena junidagar, det slutliga av
görandet i sin hand. Hade han då någon möjlighet att välja mellan
att gå mot Kairo eller att ockupera Malta? Ett nej på den frligan
kan tyckas vara givet. 113 Förberedelserna för HERKULES kunde ju
inte vara klara förrän tidigast i början av augusti. Frågan gällde där
för närmast hur ökenkriget skulle föras. Skulle Rommel beordras
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göra halt eller skulle han få utnyttja de stora framgångarna och
fullfölja offensiven?
Mussolini och även Hitler tycks i stort ha fört ovanstående resone
mang, vilket dock inte kan anses vara relevant. Problemet var inte
att besluta sig för Kairo eller Malta, utan att fastställa ordnings
följden mellan operationerna mot Kairo och Malta. Som tidigare
framkommit greps emellertid Mussolini av Hitlers entusiasm. Han
lät, liksom denne, ett önsketänkande om Egyptens snabba erövring
gå före en på operativa studier grundad uppfattning att Malta
var en förutsättning för en fortsatt framryckning mot Kairo. 114

Axelmakterna insåg inte att en ockupation av Malta var en
förutsättning för en framgångsrik krigföring i Nordafrika. Man
hoppades att flyget skulle neutralisera ön och att en ockupation
skulle visa sig onödig.
De ofullständiga förberedelserna måste anses vara den avgörande
orsaken till att operationen aldrig kom att genomföras. Hitlers till
en början bristande engagemang i Medelhavsområdet, hans ovilja
mot att genomföra HERKULES samt axelmakternas bristande sam
arbete, var huvudanledningarna till att förberedelsearbetet kom igång
alltför sent. De delvis olösta landstigningstekniska problemen och
den otillräckliga tonnagetillgången torde i första hand få tillskrivas
bristande realism och alltför stor optimism i den italienska planlägg
ningen. Den enligt italienarna för operationen helt nödvändiga oljan
levererades aldrig av tyskarna beroende på att man inte ville eller
inte kunde.
Orsakerna till Hitlers motvilja mot HERKULES var, som fram
kommit, många. Bland de främsta måste framhållas rädslan för ett
misslyckande samt oviljan att splittra resurserna i en sekundär rikt
ning. Rädslan bottnade bl a i en djup misstro mot italienarna och
deras möjligheter att genomföra den komplicerade operationen. Hit
ler hade också Kretaoperationen i färskt minne och ville ogärna
riskera ett av sina elitförband. Skulle operationen lyckas, måste sjö
och flygstridskrafter under lång tid bindas till Malta för att trygga
öns försörjning.
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Maltas starka försvar var uppenbarligen en avhållande faktor.
Det ingav Hitler respekt. Det tvingade också axelmakterna att pla
nera landstigningen inom ett kustavsnitt som var militärgeografiskt
ogynnsamt. Ja, det var t o m så ogynnsamt att man inte i tid kunde
bemästra de landstigningstekniska problemen.
Hitler kom att spela en avgörande roll för HERKULES inställ
ande. Trots att många operativa staber och höga militära befatt
ningshavare hade avvikande mening, kunde eller vågade ingen fram
föra den med tillräcklig kraft.
Till sist måste framhållas att det är beklagligt att de verkliga
orsakerna till att operation HERKULES inte genomfördes sannolikt
aldrig helt kommer att kunna fastställas. - Kven om denna studie
förhoppningsvis kommit sanningen relativt nära, äger fältmarskalk
Kesselrings omdöme om HERKULES alltjämt giltighet: "Ett krigs
historiskt och psykologiskt högintressant problem". 115
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Summary
In this study the author has attempted to analyze why the invasion of Malta
( operation HERKULES) planned by the Germans and Italians for 194 2 was
never executed, He has also described how the plans for the invasion took shape
and how the operational planning was carried out.
It was during the autumn of 1941 that the Itatians seriously began to plan an
operation against Malta. The first contacts were taken with the Germans in
February 1942. In April Hitler agreed to partidpate actively in an attempt to
occupy the island and an integrated operational staif was set up. At their meeting
on 30 April, Hitler and Mussolini decided that the Africa Corps' offensive would
be halted at the Egyptian horder, thus freeing the necessary air units to carry out
HERKULES on 10 July.
In the meanwhile, the planning was intensified and Japanese experts on amphi
bious operations were called in to participate, The plan of operations called for
the landing of 60,000 troops on the inaccessible, hut poorly defended southwest
coast; the Italien Navy was to provide the required naval support. In addition,
30,000 German and Italian paratroopers were to be dropped. The invasion forces
carried out intensive exercises during the spring.
When Rommel took Tobruk and was to halt his advance according to the
plans, Hitler convinced Mussolini to allow Rommel to continue the offensive.
After this weather conditions and the development of events would make the
execution of HERKULES impossiblc.
The most important reason why HERKULES was never carried out seems to
have been Hider's opposition to the operation. He was afraid of failing and he
was afraid o.f splittiug up his resources. Among other things, his fear was groun
ded in a deep distrust of thc I talians. Then, too, the disastrous Crete operation
was fresh in his memory.
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Because of poor German-Italian coopcration, among other things, the prepara
tory work was never completed. For this reason there was not enough tonnage
available and the technical problems connected with the amphibious invasion were
not solved in time. In addition, the Germans never supplied the oil which the
Italians considered vital to the operation.
Mussolini's part in the cancellation of the operation was of miner significance;
it was Hitler who played the decisive role. In spite of their numerous attempts,
the OKW and the naval 1eadership were not able to convince him to abide by
thc: original plans.
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INLEDNING
1925 års försvarsbeslut kom aldrig att medföra någon påtaglig
avspänning i försvarsfrågan. Redan vid 1926 års riksdag reste
högern krav på förnyade utredningar. 1 Dessa krav upprepades vid
högerns valkampanj 19282 Kritiken från högerns sida gällde främst
försvarsbeslutets föregivna militära svagheter. Inom socialdemokra
tin å andra sidan togs svårigheterna att nedbringa försvarskostna
derna till den fastställda nivån till utgångspunkt för krav på ytter
ligare reduceringar av organisationen.
Enligt de beräkningar, som låg till grund för försvarsbeslutet,
skulle de årliga organisationskostnaderna uppgå till 98,3 miljoner
kronor, dyrtidstilläggen oräknade. Om man därtill lade engångs
och övergångskostnader skulle den totala årskostnaden under den
fastställda tioåriga övergångsperioden uppgå till i medeltal ca 107,2
miljoner kronor.3
Mot bakgrund härav tedde sig de verkliga försvarskostnaderna
under de första budgetåren efter försvarsbeslutet påfallande höga.
De verkliga försvarskostnaderna budgetåren 1925-1929
(Utgifter för det militära pensionsväsendet oräknade)
Budgetår

Försvarskostnader (mkr)

1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929

156,07
148,03
143,30
134,32

Källa: SOU 1935:38 s 178.

Kostnadsutvecklingen visade visserligen en markant nedåtgående
trend, men vägen till den i försvarsbeslutet förutsedda kostnads
ramen föreföll ännu 1928 mycket lång.
Den högst avsevärda diskrepansen mellan förutsedda och verk
liga försvarskostnader hade dock sina förklaringar. Redan i 1925
års proposition hade dåvarande försvarsministern, P A Hansson,
förutsett att vissa i beräkningarna upptagna belopp skulle visa sig
otillräckliga. 4 I statsverkspropositionen 1928 redovisade departe
mentschefen, Gustav Rosen, bl a nedanstående år 1925 icke redo82

visade kostnadsposter; dyrtidstillägg 7,8 mkr, frivilliga skytterörelsen
0,4 mkr, flottans ersättningsbyggnad 4,2 mkr, sjökarteverket 0,6
mkr, avlöningar till personal på övergångsstat 9,5 mkr, d v s till
sammans ca 22,5 mkr. Härtill kom år 1925 icke beräknade kost
nader för avskedsersättningar och materielförflyttningar. Vidare
översteg antalet värnpliktiga och hästar fortfarande det för den
slutgiltiga organisationen avsedda behovet. Dessutom var 1925 års
beräkningar grundade på lägre a-priser, traktamentsbelopp och
transporttaxor beträffande mathållning ,furagering, resor respektive
transporter.5
I statsverkspropositionen 1929 presenterade högerministären Lind
man en försvarsbudget, som med ca 4 miljoner kronor översteg
föregående års.6 I mars samma år tillsatte Arvid Lindman på depar
temental väg en ny utredning, som antog namnet 1929 års försvars
utredning, i dagligt tal även kallad "den åkermanska utredningen"
efter sin ordförande generallöjtnant J Åkerman. Utredningen erhöll
den begränsade uppgiften att utröna huruvida några förändringar
ägt rum i de förutsättningar, varpå den gällande försvarsordningen
var byggd. I den kommunike, vari tillsättningen kungjordes, lät
Lindman förstå, att man längre fram ämnade ta sig an jämväl de
organisatoriska spörsmålen. 7
Vid den socialdemokratiska partikongressen 1928 hade man an
tagit en resolution, vari man bl a med hänvisning till "den moderna
militärtekniska utvecklingen i luft- och gaskrigets tecken" förordade
en snar omprövning av hela vårt militärväsendes ändamålsenlighet.8
Lindmans försvarsbudget 1929 tolkades nu av socialdemokraterna
som ett nytt angrepp Mln högerns sida mot den gällande försvars
ordningen.9 Då dessutom befarades att Lindman inte var sinnad att
göra sin i remissdebatten förebll.dade försvarsutredning tillräckligt
allsidig, ansåg sig socialdemokraterna föranlåtna att i form av två
likalydande motioner möta högerns utredningsplaner med ett eget
utredningsförslag i linje med den av partikongressen antagna resolu
tionen. I motionen framhöll man bl a att för socialdemokraterna
hade kostnadsfd!.gan varit en av de viktigaste vid 1925 års beslut.
Man hade då också tillkännagivit att de militära anstalterna borde
ha begränsats ännu mera. När man ändå medverkade i beslutet var
det p g a de betydande besparingar som trots allt föreföll möjliga.
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Om det nu visade sig att dessa besparingar inte fullt ut kunde upp
nås, så var det från socialdemokratins utgångspunkt naturligt att
påkalla en ny prövning av frågan om det militära försvarets kost
nader och organisation, menade motionärerna. 10
Utredningsfrågan hade därmed skjutits i förgrunden. Mot Lind
mans utredningsplaner, vilka klart syftade till effektivisering och
förstärkning av försvaret, stod en socialdemokratisk motion, vars
mål var att nedbringa försvarskostnaderna till den nivå som fast
ställts i 1925 års försvarsbeslut, alternativt åvägabringa ytterligare
nedskärningar. 11
Statsutskottets utlåtande samt riksdagsdebatten rörande den social
demokratiska motionen ger tämligen klara besked beträffande övriga
partiers ståndpunkter. I statsutskottet stod socialdemokraterna isole
rade vid sitt utredningskrav. Inom majoriteten förordade högern
blankt avslag. Övriga partier framträdde reservationsvis mera nyan
serat. Bondeförbundarna Nilsson i Gränebo och Olsson i Kullen
bergstorp motiverade sitt avslagsyrkande med att 1925 års försvars
ordning först med innevarande år trätt i full tillämpning och följ
aktligen ännu ej visat vad den dög till. Några bärande skäl att sätta
igång en ny utredning förelåg således icke. De frisinnade, stödda av
liberalen Jönsson i Revinge, anförde liknande motiv men medgav
indirekt att flygvapnets utveckling och gaskrigets verkningar kunde
föranleda en omprövning. De ansåg dock att den redan tillsatta luft
försvarsutredningen tillgodosåg utredningsbehovet på detta område. 12
Vid riksdagsdebatten fördes diskussionerna efter samma linjer
frånsett att man nu från liberalt håll förordade utredning. Libera
lerna ville dock för den skull inte ge sina röster åt det socialdemokra
tiska utredningskravet, då de ansåg att dess syfte var alltför ensidigt
inriktat på nedrustningsaspekter utan förordade en mera förutsätt
ningslös utredning. Båda kamrarna följde utskottsmajoriteten. 13
Påföljande år återkom socialdemokraterna med sina utrednings
motioner.14 De frisinnade sadlade nu om. Tillsammans med social
demokraterna dikterade de statsutskottets utlåtande, vari man yrka
de bifall. Striden stod främst om de av utskottsmajoriteten utformade
direktiven, enligt vilka utredningen i första hand borde inrikta sig
på att snarast möjligt nå den i 1925 års riksdagsbeslut åsyftade
kostnadsramen. Särskilt omstridda var de punkter, vari det sades
84

att utredningen ocks/l borde pröva de skäl som kunde åberopas, dels
för avrustning av förefintligt försvar på grundval av internationella
överenskommelser, dels för isolerad nationell avrustning. Det i ut
skottet etablerade vänsterblocket fick också sin motsvarighet i
kamrarna och motionerna bifölls. 15
I sitt 1935 avgivna betänkande tecknade 1930 års försvarskom
mission bakgrunden till kommissionens tillsättning på följande sätt:
"Det var i huvudsak två inbördes vitt skilda åskådning.u, som från olika
synpunkter kommo att förenas i kravet på förnyad utredning av försvars
frågan. Den ena riktningen motiverade detta med att den år 192 5 antagna
försvarsordningen med hänsyn till nyss nämnda omständigheter icke mot
svarade rikets behov av försvarsmedel. Den andra huvudrikmingcn åter
byggde sitt utredningskra v på den uppfattningen, att en förnyad under
sökning skulle ådagalägga möjligheten av ytterligare nedrustning eller
alternativt isolerad avrustning."16

Betänkandets syn på de krafter, som drev fram kommissionens till
sättning har förblivit oemotsagd men är inte desto mindre miss
visande. Redan ett översiktligt studium av beslutsprocessen inom
riksdagen visar att högern motarbetade en begäran från riks
dagen om utredning. Högerns roll i sammanhanget var att den genom
sin "obstruktionspolitik" gentemot 1925 års försvarsbeslut primärt
framkallade och senare stimulerade vänsterpartiernas utrednings
krav.
Upphovet till riksdagens begäran om utredning är att söka i ett
annat sammanhang. Hösten 1929 och våren 1930 fördes mellan
företrädare för de socialdemokratiska och frisinnade partierna vissa
diskussioner rörande förutsättningarna för en organiserad "vänster
samverkan". Förhandlingarna har visserligen observerats i olika
sammanhang men har inte varit föremål för mera ingående under
sökningar.17 I sitt arbete, Den svenska socialdemokratiens ideutveck
ling, del I, skriver Herbert Tingsten på grundval av två uppsatser
av Per Albin Hansson:
"I samband härmed [Wohlinkrisen 1929] igångsattes förhandlingar om
samverkan mellan socialdemokraterna och de frisinnade. Dessa förhand
lingar, som delvis betingades av önskan att skapa ett stabilare underlag
för en regeringsbildning, fortsatte under den följande tiden och resulterade
vid 1930 års riksdag i samgående i några frågor - främst försvarsfrågan
- men någon grundval för en ny vänsterregering kom icke till stånd."18
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I del II av samma arbete fortsätter Tingsten:
"Vid 1930 års riksdag frambar [det socdem) partiet ånyo motioner i
samma syfte och denna gang vanns - i anslutning till det allmänna när
mandet mellan frisinnade och socialdemokrater
understöd av ett flertal
inom det frisinnade partiet. Riksdagen beslöt att begära en allsidig utred
ning av försvarsfrågan."19

I och för sig var samverkan mellan socialdemokrati och liberalism
ingenting nytt. Höjdpunkten hade nåtts i samband med den edenska
koalitionsministären 1917-1920, men även därefter begagnade de
båda partierna möjligheterna till ett gemensamt uppträdande i frågor,
där deras respektive målsättningar låg varandra nära. Det initiativ
som togs i samband med Wohlinkrisen hade emellertid en vidare
syftning. Det avsåg en organiserad samverkan i syfte att åstad
komma en lösning av vissa aktuella reformfrågor samt för att skapa
ett underlag för en vänsterregering, vare sig den nu skulle bli social
demokratisk, frisinnad eller en koalition. 20
Beträffande den sistnämnda målsättningen kom tillfället i sam
band med regeringskrisen i juni 1930. På sina håll förväntades också
att de frisinnade och socialdemokraterna skulle lägga korten på bor
det i samverkansfrågan. 21 Så blev inte fallet. Ekman avvisade be
stämt tanken på en frisinnad/socialdemokratisk regeringskoalition.
Han vägrade dessutom att ge några utfästelser åt socialdemokraterna.
De senare tolkade detta som ett klart avvisande av vidare planer på
en organiserad samverkan.
Föreliggande framställning kommer att begränsas till de frågor
som ko�kret upptogs till behandling vid de förhandlingar som
rörde den principiella frågan om organiserad samverkan. Tyngd
punkten är förlagd till försvarsfdlgan, enkannerligen då utrednings
frågan. I den mån förhandlingarna berörs mera allmänt, sker det
främst för att belysa försvarsfrågans relativa roll i sammanhanget.
Med den snävare innebörd jag på goda grunder gett begreppet
"yänstersamverkan 1929-30" har följt att jag avstått från att
behandla övrig praktisk samverkan på riksplanet såväl vid 1930
års session som därefter. Detta även i de fall då jag är medveten om
att samarbetet mycket väl - och i vissa fall rentav sannolikt kan ha stimulerats av samverkansförhandlingarna.
Med ovanstående synsätt fick förhandlingarna sin epilog med
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regeringskrisen 1930. Detta har gett anledning till en undersökning
jämväl av krisförloppet - främst då Ekmans förhandlingar med
berörda partiledare.
Jag har nämligen ansett det rimligt att materialet rörande dessa
förhandlingar skall kunna nyttjas till belysning av såväl Ekmans
syn på regeringsproblematiken i stort vid detta tillfälle som hans
inställning till frågan om vänstersamverkan rent principiellt.
Källäget bjuder tyvärr på vissa avgjorda svårigheter. I sina
"Minnen" har Ernst Wigforss, som själv tillhörde den socialdemokra
tiska förhandlingsdelegationen, lämnat nedanstående vittnesbörd:
"Vad hände? Praktiskt taget ingenting, Jag har mycket oklara minnen
av de samtal vi förde med Ekman och Hamrin. I handlingarna finns knappt
nlgra upplysningar."22

Från förhandlingarna mellan socialdemokraterna och de frisinnade
finns inga protokoll. I Per Albin Hanssons papper finns anteckningar
från fyra av de inalles sex belagda sammankomsterna. Anteckning
arna kompletteras av Hanssons utförliga redogörelser inför sina egna
partiinstanser. Denne har dessutom i en broschyr 1930 (Ett demo
kratiskt framstegsprogram) presenterat det program, som social
demokraterna fixerade för egen del i samband med vänsterförhand
lingarna. Inledningsvis lämnade han därvid också en kortfattad
redogörelse för förhandlingarnas bakgrund och förlopp. 2:3
Något motsvarande material finns inte p& frisinnad sida. I de
frisinnade huvudförhandlarnas (Ekman och Hamrin) papper finns
inga lämningar från sammanträdena. Ekmans bevarade almanacks
anteckningar ger på sin höjd endast en antydan om förhandlingarnas
tidsmässiga förlopp. 24 I partimaterialet nämns förhandlingarna
endast i förbigående.
Samma ensidighet går i. viss mån också igen i respektive partiers
interna material. De socialdemokratiska partiprotokollen ger en fyllig
bild av diskussionerna inom det egna partiet rörande samverkans
och regeringsproblemen. Det frisinnade partimaterialet ger ett mer
begränsat utbyte. Protokoll från det folkfrisinnade riksdagspartiets
sammanträden saknas f ö helt. 25 Samspelet mellan partiledare och
partistyrelse/riksdagsgrupp har därför beträffande det frisinnade
partiet inte kunnat följas på det sätt som det socialdemokratiska
materialet tillåter.
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Bristen på balans mellan socialdemokratiskt och frisinnat material
har således tvingat mig att på den frisinnade sidan söka mig fram
andra vägar. Till grund för analysen av Ekmans handlingslinjer
har jag lagt hans tal och uttalanden vid olika tillfällen samt hans
faktiska åtgärder. Resultatet har kunnat vägas och kontrolleras mot
övrig åsiktsbildning inom den frisinnade partiledningen, såsom den
kommit till uttryck i dels de frisinnade huvudorganen, "De frisin
nade" och "Svenska Morgonbladet", dels den frisinnade pressför
eningens s k "riksdagsbrev", varmed föreningen furnerade den fri
sinnade pressen med informationer från riksdagsarbetet. Vissa tak
tiska huvudlinjer har också kunnat tas fram ur den Frisinnade lands
föreningens protokoll. Ett ingående studium av landsföreningens
korrespondens har på intet sätt jävat den sålunda erhållna bilden.
Beträffande Hanssons anteckningar och redogörelser, som varit
min huvudkälla i vad gäller själva samverkanssammanträdena, bör
påpekas, att i den mån hans uppgifter kunnat vägas mot annat
material har inga direkta motsägelser kunnat konstateras. Det bör
också erinras om att Hanssons redogörelser tillkommit i första hand
för att bereda hans egna partiinstanser ett beslutsunderlag. Den ten
dens, som föreligger hos Hansson är således förestavad främst av
taktiska dispositioner gentemot den egna partistyrelsen eller riks
dagsgruppen. Oaktat att Hansson utan tvekan försökte driva väns
terförhandlingarna i "positiv" riktning, var han mycket öppenhjärtig
inför partiinstanserna beträffande de svårigheter han mötte. Taktiskt
sett hade motsatsen varit helt förklarlig. Utifrån de frågeställningar
jag har behandlat har jag därför ansett mig i huvudsak kunna fästa
tillit till det hanssonska materialets trovärdighet.
Rörande 1930 års regeringskris slutligen är källäget relativt gynn
samt. Här föreligger, förutom direkta kvarlevor, tidsnära och utför
liga relationer från de tre huvudkombattanterna, Ekman, Hansson
och Lindman.
VKNSTERSAMVERKAN - PRELUDIER
Vid den socialdemokratiska partikongressen 1928 gavs från åtskil
liga håll uttryck för den bitterhet mot de frisinnade, som grundlagts
genom Stripakonflikten 1926 och sedan befordrats under den ek88

manska regeringseran. Optimismen inför de förestående andra
kammarvalen gav ytterligare näring åt den riktning, som definitivt
ville ta avstånd från allt samröre med de frisinnade. 20
Valnederlaget gav anledning till en viss omprövning. De frisinna
des ställning i opposition bedömdes göra Ek.man mera mottaglig för
tanken på en vänstersamverkan och argumenten för ett återupp
tagande av underhandlingar med de frisinnade syntes ha vunnit i
styrka.27
Den s k Wohlinkrisen i maj-juni 1929, som så när hade bringat
Lindmans högerministär på fall, aktualiserade på nytt regerings
problemet inom socialdemokratiska partistyrelsen. Åtgärderna mot
regeringen hängde ju ytterst samman med partiets inställning till
regeringsfrågan. Till denna knöts också spörsmålet om en eventuell
regeringssamverkan med andra partier, främst då det folk.frisinnade.
Den uppkomna krissituationen kom därför att föranleda en rad
diskussioner inom den socialdemokratiska partistyrelsen och riks
dagsgruppen.
Vid sidan av frågan om ett eventuellt regeringsengagemang kom
man också in på problemet rörande andra tänkbara former för
samverkan med de frisinnade. Vid partistyrelsens sammanträde den
12 maj anförde sålunda partiledaren, Per Albin Hansson, att man
nu på vissa håll inom partiet vore benägen att understödja tanken
på en ny vänstersamverkan och att förtroendet för C G Ek.man i
någon mån ökat. En viss sinnesändring skulle också ha ägt rum inom
det folkfrisinnade partiet och talaren uteslöt inte möjligheten av
"att denna uppmjukning fortskridit så långt", att man kunde börja
resonera om möjligheten av ett nytt vänsterprogram. Hansson be
tonade emellertid att han helst såg att initiativet i så fall kom från
de frisinnade. Hansson fick stöd av Ernst Wigforss, som förordade
en undersökning av möjligheterna. "Hos de frisinnade finnes dock
ett drag av demokratism, som ej kan suddas ut", menade han. Be
träffande regeringsproblemet ansåg han dock att man i första hand
borde eftersträva en frisinnad regering, som regerade med konces
sioner till socialdemokraterna. 28
Arthur Engberg intog en mera skeptisk attityd och Rickard Sand
ler var direkt avvisande.29
Vid sammanträde den 22 maj fattade den socialdemokratiska riks-
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dagsgruppen beslut om att inge anmälan mot finansministern Wohlin
och den 4 juni antog partistyrelsen en resolution, i vilken man krävde
Wohlins avgång,36
Vid båda dessa tillfällen var såväl regeringsproblemet som vänster
samverkan föremål för nya diskussioner. Wigforss upprepade sitt
förslag rörande underhandlingar med de frisinnade. Vid samman
trädet den 22 maj ville han bl a bordlägga frågan om anmälan mot
Wohlin i avvaktan på förhandlingar med de frisinnade. Den 4 juni
redovisade han en analys av de möjligheter, som syntes föreligga. 81
Wigforss uteslöt därvid möjligheterna till en ren socialdemokratisk
regering. 32 Funnes det däremot möjligt att åstadkomma ett för social
demokraterna och de frisinnade gemensamt program, vore en sam
·l'egering utan tvivel det rationellaste medlet för att realisera ett
sådant program, menade Wigforss. Han trodde emellertid inte på
möjligheterna för en dylik samordning. Däremot kunde eventuellt
"en mera lös överenskommelse" åstadkommas såsom grundval för
en frisinnad regering med socialdemokratiskt stöd. Den klokaste
vägen torde därför vara, att redan från början inrikta sig på en
frisinnad regering med vissa löften till socialdemokraterna. En
Ekmansregering utan dessa löften vore däremot den "sämsta av
alla lösningar" ,33
Wigforss fick föga gehör för sina ideer. Församlingen förhöll
sig tämligen kallsinnig till propåerna rörande vänstersamverkan.
Problemet var dessutom i detta sammanhang något perifert. I cent
rum stod för tillfället resolutionsförslaget rörande Wohlins avgång.
Under hela Wohlin-krisen präglades Per Albin Hanssons upp
trädande av en strävan att undvika regeringskris. Häri torde han
ha haft både förtroenderådets och riksdagsgruppens majoriteter på
sin sida. Visserligen hade enstaka röster höjts för en regeringssam
verkan med de frisinnade, alternativt en frisinnad regering med
koncessioner åt socialdemokraterna, men uppenbarligen ansåg man
sig inte mogen för ett regeringsengagemang. Högerregeringen borde
tills vidare fll sitta kvar. En frisinnad regering utan koncessioner
åt socialdemokraterna ansågs allmänt som ett klart sämre alternativ
än fortsatt högerstyre.
I anslutning till regeringsproblemet hade Wigforss och Hansson
också väckt tanken på en förnyad vänstersamverkan på det prak-
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tiska planet. I sin expose över "den politiska situationen" vid parti
styrelsens sammanträde den 12 maj hade Hansson dock sagt sig helst
se att de frisinnade tog initiativet. Uttalandet gjordes sannolikt med
hänsyn till det allmänna stämningsläget inom partiet. En sam
verkansinvit från socialdemokraterna var svårförenlig med den kritik
man bestått de frisinnade efter Stripakonflikten. Det fanns dessutom
ett klart mostånd inom partiet mot allt SiJ.mröre med de frisinnade. 34
Många skulle sannolikt ha funnit det både genant och taktiskt oklokt
att under rådande förhållanden ta initiativ till förnyade kontakter.
Hanssons egen uppfattning däremot synes av händelseutvecklingen
att döma ha varit mera pragmatisk. Den 18 juni sammanträffade
Per Albin Hansson och Gustav Möller med C G Ekman och Felix
Hamrin i den folkfrisinnade riksdagsgruppens förtroenderådsrum för
att närmare penetrera förutsättningarna för ett framtida vänster
samarbete.35 Sammanträffandet var det första i den rad av sam
mankomster som här benämnts "vänstersamverkan 1929-1930"
och som fick sin epilog med regeringskrisen i juni 1930.
Upptakten till sammankomsterna skulle enligt Per Albin Hanssons
redogörelse inför partistyrelsen i november 1929 ha tillgått på föl
jande sätt. 36 Den 5 juni - d v s dagen efter det att regeringen Lind
man tillkännagivit att den ämnade sitta kvar med Wohlin som
finansminister - hade Ekman ringt upp Hansson och ifrågasatt
gemensamma påtryckningar för att, såsom han uttryckt sig, "skaffa
respekt åt riksdagens önskan".37
Vid ett påföljande sammanträffande hade Ekman meddelat, att
han som påtryckning närmast tänkt sig en bordläggning av riksdags
skrivelsen rörande bevillningarna. En vägran att godkänna stats
regleringen hade varit en annan möjlighet. Per Albin Hansson hade
emellertid förklarat, att det viktigaste inte kunde vara att störta
en regering, man borde också pröva möjligheterna att ge landet en
bättre styrelse. Ekman hade då förklarat sig beredd att diskutera
även den frågan och hade samtidigt antytt, att en socialdemokratisk
regering skulle kunna påräkna hänsyn från de frisinnades sida i
den mån de motiverades av det gemensamma vänsterintresset.
Efter dessa förklaringar hade Hansson lovat framlägga frågan om
p�hryckningar för förtroenderådet, som i all hast skulle ha samman
kallats.
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Förtroenderådet hade emellertid inte ansett sig kunna tillstyrka
påtryckningsåtgärderna, men hade förklarat sig intresserat av en
undersökning rörande möjligheterna för ett samarbete mellan social
demokraterna och de frisinnade. Detta hade meddelats Ekman, som
förefallit missnöjd över det negativa beslutet rörande påtryckning
arna. Beträffande samverkan hade han förklarat, att då ingen
omedelbar aktion förestod,. så hade man ju god tid på sig. Man
hade emellertid träffat överenskommelse om ett sammanträffande
den närmaste tiden.
"Vid en därefter hållen sammankomst mellen (sic!) medlemmar
av förtroenderådet", hade man enats om att Hansson och Möller
genom samtal med Ekman skulle undersöka möjligheterna för upp
rättandet av ett samarbetsprogram.38
Källmässigt vilar Hanssons skildring på bräcklig grund. Det före
givna telefonsamtalet den 5 juni och de båda förtroenderådssamman
trädena kan inte beläggas. För tiden fr o m telefonsamtalet den 5 juni
t o m det första samverkanssammanträdet den 18 juni har Ekman
inte gjort några som helst noteringar i sin plånboksalmanack rörande
sina förhandlingar med Hansson.39 Hur turerna verkligen gått vet
vi således inte med säkerhet. Sammanträdet den 18 juni förutsätter
emellertid att vissa kontakter varit för handen.
Härutöver bör man också beakta den tendens som vidlåder Hans
sons skildring. Redogörelsen ägde rum vid partistyrelsens samman
träde den 20 november 1929, d v s drygt fem månader efter juni
kontakterna. Man stod då inför beslutet huruvida man skulle övergå
till "officiella förhandlingar" med de frisinnade. Ett par veckor
tidigare hade Hansson själv med sin utslagsröst drivit igenom ett
positivt uttalande av verkställande utskottet. 40 Redogörelsen vid
styrelsemötet utmynnade i en rekommendation för fortsatta förhand
lingar.41 Hur man än vill bedöma trovärdigheten hos Hanssons ver
sion av sina förhandlingar med Ekman, så är det mot bakgrund av
nämnda sammanhang denna skall ses.
Hansson framhöll bl a att det var Ekman som först ringt upp,
varigenom denne formellt kom att framstå som initiativtagare. Svå
righeten med "initiativet", som synes ha varit av intern natur, var
därmed övervunnen. I linje med styrelsemajoritetens intentioner hade
sedan Hansson avvisat Ekmans förslag om en gemensam aktion mot
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Lindman. Han hade dessutom också övertagit initiativet och drivit
förhandlingarna på grundval av ett i huvudsak socialdemokratiskt
program. Helt eller endast delvis sann var redogörelsen avsedd att
befordra Hanssons sak. 42
Till vad som anförts ovan bör också fogas vissa andra aspekter.
Ideen om ett återupptagande av vänstersamverkan väcktes av Hans
son och Wigforss i anslutning till Wohlinkrisens upprinnelse. Riks
dagssessionen gick mot sitt slut. Skulle man hinna lägga fram ett
konkret samverkansprogram till nästa års riksdag måste riktlinjerna
utarbetas under sommaren och hösten. Såväl Hansson som Ek.man
kunde behöva konsultera vissa av sina riksdagskolleger innan de
lämnade huvudstaden. Det brådskade och Hansson handlade snabbt.
Vem som ringde vem den 5 juni kommer sannolikt aldrig att med
säkerhet kunna fastställas. Det problemet är också egentligen
oväsentligt. Den socialdemokratiska partistyrelsen fick de besked
den ville ha för att kunna ge sanktion till fortsatta förhandlingar.
Kven om det vore så, som Hansson gör gällande, att det var
Ekman som först ringde Hansson, så var det i alla fall Hansson
som från början gav förhandlingarna dess inriktning. Hos denne låg
således också det reella initiativet.43

FÖRBEREDANDE FÖRHANDLINGAR
Den 14 juni 1929 gjorde Per Albin Hansson en kortfattad sam
manfattning i Ny Tid av årets riksdagssession. Bl a gjorde han
gällande att det karaktäristiska faktiskt hade varit det, "som gjorts
mot högern, som åstadkommits genom samverkan mellan social
demokrater och frisinnade och som i viss mån varslat om återvän
dande möjligheter till gemensamt demokratiskt reformarbete". Ingen
hade kunnat undgå att märka förbättringen i förhållandet mellan
vänsterpartierna. Hansson gav därmed ett litet förebud om vad som
förestod - möjligen i avsikt att förbättra samarbetsatmosfären. 44
Den 18 juni ägde således det första sammanträffandet rum i det
frisinnade partiets förtroenderådsrum. För de folkfrisinnade svarade,
som nämnts, C G Ekman och Felix Hamrin, medan socialdemokra-
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terna representerades av Per Albin Hansson och Gustav Möller.
Enligt Hanssons anteckningar och redogörelser inför den egna
partiledningen skulle båda parter från början ha understrukit sitt
intresse för en undersökning av möjligheterna till ett samarbete.
Ekman hade samtidigt tagit avstånd fr/in den kallsinnighet Svenska
Morgonbladet visat i samverkansfrågan. Från båda sidor hade man
emellertid betonat att samtalen t v hade privat karaktär, då ingen
av deltagarna gärna kunde göra anspråk på fullmakt att tala för
sitt partis räkning.45
Inledningsvis hade Hansson förklarat, att det nu främst gällde att
undersöka huruvida ett arbetsprogram kunde skapas för tiden intill
nästa andrakammarval; hur en eventuell regering skulle samman
sättas fick bli en senare fråga. Hansson hade vidare understrukit
att de sociala försäkringsfrågorna låg socialdemokratin särskilt om
hjärtat. Beträffande sjuk- och pensionsförsäkringsfrågorna trodde
han, att det skulle gå lätt att finna en gemensam linje; arbetslöshets
försäkringen skulle måhända bli en svårare nöt att knäcka, men även
här kunde man kanske finna en utväg. I många andra frågor borde
man kunna gå fram efter gemensamma linjer.46
Enligt Hansson skulle också Ekman ha sett optimistiskt på möjlig
heterna. Ekman hade dock försiktigtvis förmodat, att inte ens social
demokraterna torde ha varit helt klara beträffande sakfrågorna. 47
På anmodan av Ek.man hade sedan Hansson utvecklat sin syn
på det socialdemokratiska utredningskravet i försvarsfrågan, som
bl a också innebar en prövning av möjligheterna till avrustning.
Ekman å sin sida hade dock ansett, att man först borde ta ståndpunkt
till om man ville vara med om en isolerad avrustning eller om man
skulle ta hänsyn till förhållandena i omvärlden. Vore man bara
klar beträffande principerna borde det vara lättare att komma till
resultat ifdl.ga om försvarets storlek och art. Ekman hade vidare
ansett att det var klart att hela frågan måste tas upp under den
innevarande mandatperioden, då man ju ändå måste vidtaga den
undersökning i flottfrågan, som förutsattes före andra ersättnings
byggnadsperioden enligt 1927 års flottplan. 48 Hamrin hade förklarat
att han för sin del gått emot utredningskravet detta år, då han inte
velat lägga saken i högerregeringens händer. Hamrin hade också
uttryckt sin oro för hur det hela skulle gå ihop. De i 1925 års för94

••

\�\NS'I1l�IlS1'1,t\'l�lllu\NS
IIIJ\'IJl)l)J�IlS()Nl�ll

Per Albin Hansson

Carl Gustaf Ekman

Gustav Möller

Felix Hamrin
95

svarsbeslut förutsatta nyanskaffningarna rymdes inte inom den åsyf
tade kostnadsramen. Om man nu sade, att man ocksä skulle under
söka möjligheterna till nya minskningar, si borde detta kunna till
fredsställa även dem som ville ha avrustning. Per Albin Hansson
hade dock understrukit, att en stor grupp inom det socialdemokra
tiska partiet skulle bli mycket missnöjd, om man inte uttryckligen
sade ifrån, att också avrustningen skulle prövas. 49
Efter ytterligare någon diskussion kring bl a arbetstidslagen, jord
frågorna samt skatte-, tull- och skolfrågor beslöts att nästa samman
träde skulle äga rum den 30 september. 50
Denna första kontakt mellan socialdemokrater och folkfrisinnade
passerade i tysthet. I augusti lyfte emellertid de båda partiledarna
på förlåten. I ett tal i Åstorp den 11 augusti hävdade P A Hansson
att möjligheter till en ny period av samverkan mellan vänster
partierna hade öppnats. 51 I Kumla, den 18 augusti, tog C G Ekman
upp det parlamentariska läget till granskning. Bl a företog han en
ingående analys av samverkansförutsättningarna såväl åt höger som
vänster. "På punkt efter punkt står en klar högeråskådning mot vår",
hävdade han. Som exempel anfördes försvarsfrågan, näringspolitiken,
nykterhetsfrågan, sociallagstiftningen, sparsamhetsprinciperna samt
samhällsintressena. Några möjligheter till en jämkning av de intagna
positionerna kunde Ekman inte se. Beträffande samverkan mellan
socialdemokrater och frisinnade erinrade han om de båda partiernas
olika samhällssyn och framtidsmål. Han fäste också uppmärk
samheten på åsiktsdivergensen mellan Hansson och Engberg i denna
fråga. Medan Hansson öppet deklarerat sin vilja att pröva förut
sättningarna för en samverkan kunde hos Engberg spåras ett bestämt
motstånd. Ekman nämnde ingenting om en eventuell samverkan på
regeringsplanet. Hans attityd var restriktiv och försiktig. Han under
strök de stora svårigheter som förelåg men ansåg ändå att hinder inte
mötte för en objektiv undersökning av möjligheterna till en mer
eller mindre begränsad samverkan. 52
I Vansbro och Malung samma dag konstaterade Per Albin Hans
son, att en viss avspänning ägt rum mellan socialdemokrater och
frisinnade, men att han inte betraktade tillkomsten av en ny vänster
samverkan såsom något självklart. Han betonade också, att det t v
från båda håll endast var fråga om en undersökning. 53
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De båda partiledarnas framträdanden föranledde diverse spekula
tioner i pressen. De frisinnades språkrör, Svenska Morgonbladet,
intog samma återhållsamt positiva attityd som Ekman; med sikte
således på en begränsad samverkan.54 Även i övrigt förhöll man sig
avvaktande, Samtliga högerns fyra huvudstadstidningar uttalade
tvivel på Ekmans samarbetsvilja medan den liberala Stockholms
Tidningen ansåg att en parlamentarisk samverkan mellan de folk
frisinnade och socialdemokraterna låg inom räckhåll. Dagens Ny
heter konstaterade att Ekman deklarerat sin teoretiska anslutning
till regeringssamverkan och sin praktiska anslutning till förunder
sökningar för en sådan. Per Albin Hanssons kommentarer i Ny Tid
präglades av en försiktig optimism. Ekman hade genom sitt Kumlatal
bestämt avvisat tanken på en borgerlig koalition men hade däremot
hållit möjligheterna öppna för en diskussion om samarbete mellan
frisinnade och socialdemokrater, menade Hansson. 55
Motsättningen mellan de frisinnade och högern markerade Ekman
också genom att i ovan nämnda tal rikta anklagelser mot Lindman
för dennes uppträdande under deras gemensamma regeringsförhand
lingar hösten 1928. Talet föranledde ett uppmärksammat menings
utbyte mellan Lindman och Ekman i ämnet senare under hösten. 56
Alltnog, den 16 september avlade Per Albin Hansson rapport
rörande sina och Gustav Möllers samtal med de frisinnade inför
partiets verkställande utskott. Wigforss ansåg därvid att VU nu
borde ta ställning till huruvida samtalen borde fortsätta. Han ansåg
vidare att därest VU fattade ett positivt beslut, så borde man också
fastställa vilka konkreta programpunkter socialdemokraterna skulle
framföra. Utskottet nöjde sig emellertid med att ge klartecken för
fortsatta förhandlingar. Dessförinnan hade dock Arvid Thorberg,
Ivar Vennerström och Arthur Engberg uttalat skepsis beträffande
resultatet. 57
Det andra sammanträffandet mellan de fyra delegaterna ägde
planenligt rum den 30 september. Enligt Per Albin Hansson visade
Ekman nu "ett helt annat intresse än vid första sammanträffandet
och hade gjort en förteckning över de frågor, som han önskade ta
upp i första hand".58
De spörsmål som diskuterades var sjukförsäkringen, arbetstids
lagen, pensions- och arbetslöshetsförsäkringarna, försvarsfrågan, upp1
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bördsreformen, skatteutjämningen, nykterhetsfr1l.gan, mandatfördel
ningen, lösdrivarlagen samt skolfrågan.
Den mesta tiden hade upptagits av diskussionerna kring arbets
löshetsfrågan och försvaret. Beträffande den förra hade visserligen
samtalet sp1l.rat in p1l. gamla stridsfr1l.gor rörande reserv- och nöd
hjälpsarbeten, men även här hade kvarsd.ende motsättningar bedömts
kunna överbryggas. I försvarsfr1l.gan hade man enats om att en ny
utredning borde igångsättas samt att det vore praktisk politik att
Mlla kostnaderna inom 1925 års ram. Härutöver hade Ekman för
klarat, att han inte ville släppa lös de som åsyftade ökningar, men
att han heller inte önskade att utredningen jämväl skulle omfatta
alternativet isolerad avrustning. I det senare avseendet kunde emel
lertid P A Hansson inte godta några begränsningar. Kven Hamrin
synes ha lutat åt Hanssons ståndpunkt. Överenskommelse träffades
emellertid att man på denna punkt skulle försöka finna en för båda
parter acceptabel formulering.
Av Per Albin Hanssons anteckningar och redogörelse att döma
synes s1l.ledes samförstånd ha uppnåtts på de flesta punkter. Be
träffande försvarsfrågan skulle dock Ekman fortfarande ha hyst
en viss misstro mot socialdemokraternas krav på att alternativet
isolerad avrustning skulle ingå i utredningspaketet.59
Ett tredje och sista "förberedande" sammanträde ägde rum den
22 oktober, varvid Per Albin Hansson presenterade ett av honom
själv uppgjort utkast till formulering av Utredningsdirektiv i för
svarsfrågan. Härvid föreslog Hansson att den nya utredningen skulle
knytas till redan pågående utredningar samt till den i utsikt ställda
undersökningen om flottans ersättningsbyggnad. Vissa av de på
gående utredningarna - "den åkermanska" och luftförsvarsutred
ningen - gav osökt anledning att ta upp frågan om de nya strids
medlen, vilkas utveckling självfallet stärkte motiven för en under
sökning rörande försvarsanstalternas ändamålsenlighet. Man borde
emellertid också lämpligen framhålla att "fr1l.nvaron av verklig risk
för angrepp" måhända minskade vårt intresse för krigsteknikens
utveckling. Vidare måste kostnadsramen diskuteras med hänsyn till
sv1l.righeterna att inom densamma upprätthålla 1925 års organisation.
Härvid borde ges uttryck åt att ytterligare reduceringar kunde tas i
allvarligt övervägande. Tanken på ytterligare nedrustning skulle
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sedan föra resonemanget 'in på ned- och avrustningsfrågorna. Efter
en redogörelse för dessa frågors internationella läge skulle den
isolerade avrustningen kunna avhandlas enligt följande linjer:
"De ringa framsteg, som strävandena efter en internationell överens
kommelse i avrustningsfdgan gjort, ha framkallat stor besvikelse och pli
sina hiill givit ökad näring åt tanken på en isolerad avrustning. Aven i v/in
land har denna tanke förts fram i den offentliga debatten. Svårigheterna
att göra densamma till föremål för utredning äro uppenbara, Det torde
bl. a.. vara omöjligt att exakt fastställa arten av de situationer, i vilka ett
land kan komma att försättas. Därav följer att ett objektivt avgörande
svar icke heller kan givas på fdgan om behovet och värdet av militära
försvarsanstalter. Vid en utredning om försvarsansta!ters ändamålsenlighet
torde emellertid frågan om militära försvarsanstalters ändamålsenlighet
överhuvudtaget anmäla sig. Av utredningens allsidighet följer att utred
ningsmännen äro oförhindrade att ägna även detta spörsmål den uppmärk
samhet, som de kunna finna motiverad."60

Av särskilt intresse är den sista meningen. Genom sin formulering
hade Hansson - i kompromissens tecken - avstått från att driva
den isolerade avrustningen som ett obligatoriskt utredningskrav.
Utredningen skulle endast vara "oförhindrad" att ta upp jämväl
detta spörsmål.
Enligt Hansson skulle emellertid Ekman ha fortsatt sitt motstånd.
Ekman hade velat avvakta vad som kunde ske i Nationernas för
'bund men skulle ta sig en funderare över utkastet. Som en liten
uppmuntran till Ekman hade Hansson framhållit, att han inte trodde
att resultatet av den nya utredningen skulle ge ett förslag om isolerad
avrustning. Den aspekten berörde han emellertid inte vid parti
styrelsens sammanträde den 20 november. 61
Beträffande arbetslöshetsfrågan anmodade Ekman Gustav Möller
att göra en sammanfattning av de socialdemokratiska synpunk
terna.62 Från Hanssons och Möllers sida presenterades en av Per
Edvin Sköld uppgjord PM rörande främst arrendelagstiftningen samt
åtgärder för att bereda skogsarbetare i Norrland "osjälvständiga
jordbruk" samt obemedlade arrendatorer ökade möjligheter till jord
förvärv. Ekman skulle diskutera promemorian med sina jordbruks
sakkunniga.63 Slutligen överenskoms också att man skulle föreslå
respektive partistyrelser att utse delegerade för vidare förhand
lingar.64
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Därmed var de "förberedande" samtalen avslutade. Dessa hade
endast inriktats pil att utröna förutsättningarna för en samverkan
rörande konkreta frägor, Som underlag för fortsatta funderingar hade
Ekman bl a fatt ett utkast till utredningsdirektiv för en kommande
försvarsutredning. Han hade erhållit Skölds PM i jordfrågorna
samt skulle inom kort ocks/1 få Möllers PM i arbetslöshetsfrågan.
Någon diskussion angående en eventuell samverkan på regerings
planet hade inte ägt rum. Samtalen hade, om man får tro Per Albin
Hansson, präglats av en ömsesidig vilja att hålla dörren öppen.
Parternas gemensamma beslut att föreslå respektive partiledningar
övergång till officiella förhandlingar föreföll vara en lovande upp
takt.
Det knappa och ensidiga källmaterialet ger inte något säkert
underlag för att bedöma den vikt som tillades de olika frågorna. Av
Hanssons anteckningar att döma synes försvarsfrågan ha varit den
mest debatterade. Dessutom förefaller det som om Ekman hade varit
den som särskilt "drev" denna fråga, medan man från socialdemo
kratiskt Mll i första hand sköt fram socialförsäkringarna.
Beträffande försvarsfrågan synes samtliga ha varit eniga om
kravet på en förnyad försvarsutredning. Enligt ett uttalande av
Arvid Lindman i remissdebatten samma år skulle den nu igångsatta
åkermanska utredningen följas av en större förutsättningslös utred
ning.65 Både Hansson och Ekman var helt ense om att en sådan
utveckling måste förhindras. Försvarsutredningen fick inte läggas
i den sittande regeringens händer. Lindman borde förekommas genom
att riksdagen själv begärde en utredning och därvid också fastställde
direktiven.
Däremot hade åsikterna gått isär ifråga om utredningsdirektiven.
Hansson och Möller hade varit angelägna om att få med alternativet
"isolerad avrustning", främst för att tillfredsställa den pacifistiska
falangen inom sitt eget parti. Så långt ville emellertid Ekman inte
sträcka sig. För Ekman gällde det främst att principiellt slå vakt om
1925 års försvarsbeslut. Inte ens Hanssons påtagliga villighet att
frånträda ifrågavarande spörsmål som obligatoriskt utredningskrav
förmådde avlocka Ekman något bindande medgivande. Hamrin
däremot hade visat något större förståelse för det socialdemokratiska
dilemmat.
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SOCIALDEMOKRATERNA TAR STKLLNING
I oktober gjorde de socialdemokratiska partistyrelseledamöterna,
Elof Lindberg, Helmer Molander, Nils Andersson, Mauritz Wäst
berg och Axel Fryden en skriftlig framställning till verkställande
utskottet om att partistyrelsen skulle sammankallas någon gång under
november månad. Som skäl framhöll man, att det nu förelåg ett
flertal viktiga frågor, som krävde partistyrelsens intresse och beslut.
Bl a ville man peka på att det under de sista månaderna före
kommit livliga meningsutbyten om en eventuell vänstersamverkan.
Förslagsställarna menade att den förda diskussionen varit ägnad att
utbreda föreställningen att socialdemokraterna vore synnerligen ange
lägna om en blockbildning med de frisinnade. Partipressen hade
visserligen genom ett konfidentiellt cirkulär fått kännedom om att
Hansson och Möller haft "känning" med Ekman och Hamrin och
partistyrelsen hade fått samma upplysningar genom verkställande
utskottets protokoll. Förslagsställarna ansåg det emellertid rimligt
att hela frågan nu underställdes partistyrelsen. Sannolikt i avvaktan
på resultatet av sammanträdet med de frisinnade den 22 oktober
bordlades frågan av verkställande utskottet vid dess sammanträde
dagen innan. Vid påföljande sammanträde den 4 november beslöt
emellertid utskottet att kalla partistyrelsen till extra sammanträde
den 20 november. Därvid skulle också ledamöterna av riksdags
gruppens förtroenderåd anmodas deltaga. Som första punkt på dag
ordningen satte man upp frågan om förhandlingar med de fri
sinnade. 66
Det är oklart hur Hansson och Möller ursprungligen tänkt sig den
fortsatta handläggningen av samverkansfrågan inom partiet. Elof
Lindbergs m fl:s framställning förekom utskottets beslut i det av
seendet och gjorde ett sammankallande av partistyrelsen oundvikligt.
Innan frågan överlämnades till partistyrelsen skulle också verk
ställande utskottet för egen del ta ställning. Det visade sig då att
portföret skulle bli trögt. Vid utskottets sammanträde den 16/11 var
samtliga sju ledamöter, d v s P A Hansson (ordf), G Möller, A Eng
berg, E Wigforss, R Sandler, A Thorberg och Z Höglund närvarande.
Då Sandler avlägsnade sig före omröstni11gen och hans votum därför
inte kunde räknas, blev resultatet tre för och tre mot vidare förhand
lingar. För förhandlingar röstade Hansson, Möller och Wigforss.
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I kraft av ordförandens utslagsröst hade alltså de officiella förhand
lingarna fått förord av utskottet. Till saken hör emellertid att även
Sandler, innan han gick, lät anteckna till protokollet att han uttalat
sig för förhandlingar.67
Vid detta tillfälle granskade man sannolikt också den PM i
arbetslöshetsfrågan, som Ekman anmodat Möller att utarbeta· och
som sedan tillställdes Ekman den 16/11. 68 Protokollet säger visser
ligen ingenting därom, men promemorian är undertecknad av Möller
redan den 8/11 och dröjsmUet med avsändandet till den 16/11 kan
knappast förklaras på annat sätt, än att han först velat visa det
vid utskottssammanträdet samma dag. 69
Vid partistyrelsens sammanträde den 20-21 november blev
"vänstersamverkan" den dominerande frågan. Per Albin Hansson
inledde med en utförlig redogörelse för gången av de förberedande
samtalen samt uttalade som sin personliga mening att partiet måste
uppge sin naturliga motvilja mot samverkan med Ekman och de
frisinnade. Partiet hade skyldighet att slå till, om det kunde gagna
de egna intressena och nationen. Situationen var sådan, framhöll
P A Hansson, att en regeringskris kunde uppstå när som helst. Förra
gll.ngen, d v s under Wohlin-krisen, hade partiet ej varit berett att
bana väg för en ny regering Ekman:, från vilken då inga garantier
kunde förväntas. Om en liknande situation på nytt skulle inträffa,
måste premisserna klaras ut. Inga lösa antydningar och halva löften
skulle tolereras - endast klara besked. Hansson erinrade vidare om
partiets generella skyldighet att delta i undersökningar rörande
regeringsfrågan. Hansson redovisade också innehållet i sitt utkast
till utredningsdirektiv i försvarsfrågan samt Möllers och Skölds
promemorior angående arbetslöshets :. respektive jordfrågorna.
Partiordföranden slöt sin framställning med en hemställan om att
partistyrelsen skulle utse en delegation om fem man för att förhandla
med de frisinnade om möjligheten av att åstadkomma gemensamma
linjer för arbetet under den kommande riksdagen.70
Vid den efterföljande debatten upprepade Arvid Thorberg och
Z Höglund sitt motstånd från utskottssammanträdet (Engberg var
inte närvarande). Påtagligt skeptiska var också Harald Hallen och
Elof Lindberg. I övrigt synes man emellertid ha varit benägen att
biträda P A Hanssons förslag. Arvid Thorberg angav från början
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debattens inriktning genom att företa en granskning av de regerings
alternativ som enligt hans mening borde utgöra basen för förhand
lingarnas upptagande över huvud taget. Dessa alternativ var:
1 Socialdemokratisk regering med frisinnat stöd,
2 Frisinnad regering med socialdemokratiskt stöd samt
3 Koalitionsregering socialdemokrater-frisinnade.
Här var meningarna delade med viss övervikt för alternativ 2
- alternativ 3 synes ha varit minst populärt. Allmänt var man
emellertid ense om att förhållandet till de frisinnade miste klaras
upp och partistyrelsen beslöt utan votering att bifalla partiordföran
dens förslag.11
För dagen beslöt partistyrelsen att uppdra åt en kommitte, be
stående av P A Hansson, G Möller, E Wigforss och E Lindberg, att
till påföljande dag göra upp ett förslag till förhandlingsbasis. 72 Till
grund för förhandlingsprogrammet lades Hanssons utkast till för
svarsutredningsdirektiv, Möllers och Skölds promemorior samt en
av Wigforss och Sköld i samråd uppgjord lista över de frågor, som
borde aktualiseras från socialdemokratisk sida. 73
Nästa dags förhandlingar .inleddes med att Hansson redogjorde
för kommitteförslaget och efter någon överläggning antogs ett för
handlingsprogram med femton punkter, varav de önskemål som
upptogs under punkterna 1, ·6 och 7, d v s arbetslöshetspolitiken,
"avrustningsutredningen" (Försvarsfrågan) och pensionsförsäkringen
skulle betraktas som minimikrav.74
Punkten 6 i förhandlingsprogrammet, d v s "Försvarsfrågan" fick
en klart radikalare form än Hanssons utkast. Redan första dagen
hade Harald Hallen uttalat vänsterfalangens misstro mot Hanssons
representativitet:
"På en punkt är ett preciserande av vår ståndpunkt alldeles särskilt av
nöden, nämligen i militärfrågan. Där äro varken Per Albin Hansson eller
Ekman representativa för vänsterståndpunkten."75

I programkommitten bevakades sedan - kan förmodas - vänster
ståndpunkterna alldeles särskilt av Elof Lindberg, som påföljande
dag gjorde följande kommentar till kommittens programförslag:
"Kommitten har varit enig om att inte bara frågan om avrustningen skall
omnämnas i en blivande regeringsförklaring utan att även kända avrust
ningsmän komma att H medverka i utredningen."76
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Beträffande själva programpunkten förklarades däri, att man i
första hand skulle inrikta sig på "utredning av fortsatta reduktioner",
varvid klara direktiv borde ges om utredning även av den isolerade
avrustningen och dess förutsättningar. Omedelbara åtgärder borde
också vidtas för att nedbringa kostnaderna till 1925 lirs kostnads
ram.77
När partistyrelsen höll sitt sammanträde hade Hansson redan lagt
sitt kort i förhandlingarna med Ekman. Vid sammanträdet den 30
september hade dessa båda enats om att det vore praktisk politik
att hålla kostnaderna inom 1925 års ram.78 Ekman hade också klar
gjort att han inte var sinnad att biträda ett beslut om utredning av
den isolerade avrustningen. Hansson hade å sin sida med hänvisning
till en betydande opinion inom det egna partiet envetet yrkat på
att detta alternativ borde tas upp. I sitt utkast till utredningsdirektiv,
som delvis bar kompromissens prägel, formulerade han sig emellertid
något försiktigare. Den isolerade avrustningen skulle bli en fakultativ
fråga för utredningsmännen. Partistyrelsens programpunkt var av
gjort radikalare; utredningen skulle inte bara i första hand inrikta
sig på "fortsatta reduktioner", utredningen av den isolerade avrust
ningen skulle dessutom vara obligatorisk. I så mihto utgjorde pro
grampunkten ett korrektiv till Hanssons utkast. I debatten hade
dessutom antytts att Hansson inte skulle ha varit representativ för
partiets vänsterst&ndpunkter i försvarsfrågan. Hansson själv synes
ha avstått från debatt i ämnet.
Till delegerade vid de fortsatta förhandlingarna med de frisinnade
utsågs Per Albin Hansson, Gustav Möller, Ernst Wigforss, Arthur
Engberg och Per Edvin Sköld. Delegationen var identisk med partiets
programkommission så när som på Sandler, som hade ersatts av
Sköld.79 Engbergs inval kan synas märkligt, då han konsekvent
uttalat sig mot förhandlingar. Om det nu var så att man vid valet
utgått från programkommissionen - vilket inte är klarlagt - så
är emellertid hans inval helt förklarligt. Det kan också vara så att
man ansett att Engberg i egenskap av chefredaktör för partiets
huvudorgan borde ha full insyn i förhandlingarnas gång.
Socialdemokraterna var således beredda att på allvar ta upp
samverkansfrågan med de folkfrisinnade. Det tilltänkta förhand
lingsprogrammet var brett upplagt och med tyngdpunkten förlagd
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till arbetslöshetspolitiken och socialförsäkringarna. I försvarsfrågan
var man fast besluten att driva igenom kravet på utredning jämväl
av den isolerade avrustningen. Omedelbar återgång till 1925 års
kostnadsram var ett minimikrav.

C G EKMAN OCH VKNSTERSAMVERKAN
Den 30 november 1929 meddelade SAP:s partisekreterare, Gustav
Möller, i brev till C G Ekman att SAP:s styrelse nu bifallit förslaget
att träda i förhandlingar med frisinnade folkpartiet. Målsättningen
skulle vara att utröna huruvida förutsättningar kunde finnas för en
samverkan mellan de båda partierna i syfte att genomföra ett fixerat
arbetsprogram i riksdagen. 80
Ekmans svar, som avsändes den 14 december, torde ha blivit något
av en besvikelse. Ekman meddelade nämligen, att något definitivt
ställningstagande från de frisinnades sida inte var att vänta förrän
riksdagspartiet hunnit sammanträffa och överlägga i frågan och
detta beräknades ske först vid riksdagens början, En av orsakerna
härtill var, att den promemoria angående arbetslöshetsförsäkringen,
som hade tillställts Ekman den 16/11, syntes antyda en mera skärpt
hållning från den socialdemokratiska styrelsens sida än den Ekman
trott sig skönja genom tidigare samtal. 81 Promemorian hade, som
framgått ovan, utarbetats av Möller på Ek.mans anmodan. Sannolikt
hade den också före avsändandet den 16/11 visats upp vid det
socialdemokratiska VU-sammanträdet samma dag. Promemorian
hade således inte, som Ekman förmodat, varit föremål för parti
styrelsens granskning. Ingenting tyder heller på att VU gjorde några
korrigeringar.82 Om Ekmans anmärkning mot promemorian var upp
riktigt menad skulle den tyda på att motsättningarna mellan de båda
parterna i själva verket var större än vad som framkommit under
själva samtalen. Någon fruktbar analys härav är emellertid knappast
möjlig, då källmaterialet från samtalen är alltför bräckligt. Det tro
liga är dessutom att det endast rörde sig om en förevändning från
Ekmans sida. I varje fall synes det andra och enligt Ekman starkare
motivet till hans betänkligheter indikera att så var fallet,
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Ek.man påtalade· nämligen vidare, att Arthur Engberg efter valet
av delegerade offentligt behandlat frågan om eventuell samverkan
på ett sätt, som hos de frisinnade hade framkallat krav på att hela
riksdagsgruppen skulle höras före förhandlingarnas upptagande.
Ekman tillade också i skarpa ordalag, att om förhandlingarna skulle
kunna föras till framgång, krävdes "åtminstone ett visst mått av
ömsesidig hänsyn och samarbetsvilja". Saknades dessa förutsättningar
redan hos de delegerade, riskerade man att klyftan mellan de berörda
parterna snarare ökades än minskades. 83
Vad hade då Engberg gjort? Ja, därom säger Ekman ingenting
utöver det som refererats ovan. Förklaringen är emellertid inte långt
borta. Vid ett "agitationssamkväm" i Vasa realskola den 6 december
hade Engberg hållit föredrag över ämnet "Det nya läget". Han hade
härvid anfört, att motsättningen mellan den borgerliga vänstern
och socialdemokraterna kulminerat åren 1926-1928, då rikspoli
tiken dominerats av de stora klasskiljande frågorna rörande arbets
marknaden och äganderätten. För ögonblicket, då tull- och militär
frågorna stod i förgrunden, och då de borgerliga partierna Hlg i
luven på varandra, kunde återigen spliras tendenser till ett "relativt
samförstånd" mellan borgerlig vänster och socialdemokrati. 84 Med
utgångspunkt häri menade Engberg, att ett sådant "relativt sam
förstånd" endast kunde ge resultat - under utomordentliga för
hållanden rentav i gestalt av regeringssamverkan - beträffande
frågor, som inte hade direkt klasskiljande karaktär.85
Engberg frågade sig nu, om det i förevarande läge fanns så stora
vinster för arbetarklassen att inhösta på en regeringssamverkan med
de folkfrisinnade, att man borde göra ett försök. För sin del svarade
Engberg nej. Han såg en samverkan med Ekman som ett hot mot
klassamlingen och den fackliga solidariteten. Partiets basis fick inte
förskjutas åt borgerligheten till. Engberg trodde, att det social
demokratiska partiet hade de största utsikter "att bli ensam ledare
av arbetarklassens befrielse". 86
I en opublicerad undersökning vid Historiska institutionen vid
Stockholms universitet har Kaj Sköldberg fäst uppmärksamheten på
den diskussion om "folk och klass", som fördes i Ny Tid och Social
Demokraten i september 1929 mellan P A Hansson och A Engberg.
Mot Hanssons "folkpolitik" ställde Engberg sin "klasspolitik". För
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Hansson gällde det enligt Sköldberg att Utvidga partiets politiska
bas till folkets mellangrupper. Engberg grundade i stället sin upp
fattning på Kautskys tolkning av det marxistiska klassbegreppet
och koncentrerade sin politiska åskådning i parollen "klassamling
till klasskamp för klassbefrielse". I en not till anförda påpekande har
Sköldberg utförligare utvecklat Engbergs klassbegrepp. Dennes
framträdande i Vasa realskola ligger helt i linje med den åskådning
som Sköldberg tillskriver Engberg. 87
Ur samverkanssynpunkt var Engbergs utspel och Ekmahs "känslig
het" inga goda auspicier till den "officiella" delen av förhandling
arna. Engberg hade alltsedan samverkanssamtalens början konse
kvent och offentligt deklarerat sin negativa inställning.88 Hans ut
talanden i Vasa realskola följde samma linje och tolkades på sina
Mll som ett medvetet försök att sätta en käpp i hjulet för de fort
satta förhandlingarna. 89
Medan således bakgrunden till Engbergs handlande torde vara
klarlagd är motiven till Ekmans återhållsamma attityd måhända
mera svårfångade. Beslutsprocessen hos det socialdemokratiska par
tiet rörande vänstersamverkan har såsom framg/ht ovan kunnat
följas i detalj. Handläggningen inom det frisinnade partiet är svå
rare att klarlägga. Vissa huvudlinjer kan emellertid anföras.
Den 25 september 1928, omedelbart efter andrakammarvalen, sam
manträdde Frisinnade landsföreningens · VU, Frisinnade folkpartiets
förtroen9,eråd samt Sveriges frisinnade pressförenings styrelse för
gemensamma överläggningar i regeringsfrågan. Skälet var främst
Eliel Löfgrens aviserade utträde ur Ekmans första ministär. Dess
utom hade de båda övriga liberala statsråden, E Lyberg och J Petters
son, solidariserat sig med Löfgren och förklarat sig beredda avgå
även de.90
Ekman hade därvid presenterat fem tänkbara handlingsalternativ:
1 Samregering av borgerliga element,
2 Fris/lib regering med utfästelser åt högern. De frisinnade bleve
då förhindrade att tillsammans med socialdemokraterna lösa
vissa frågor.
3 Fris/lib regering utan utfästelser åt något håll.
4 Frisinnad regering utan utfästelser åt något håll.
5 Den sittande regeringen Ekman demissionerar.
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Ekman tog således inte upp möjligheten av en regeringssamverkan
med socialdemokraterna. Ingen annan uttalade sig heller för ett
sådant alternativ. Tvärtom påpekades att frontbildningen vid {hets
valrörelse varit riktad mot socialdemokraterna/kommunisterna. En
regeringssamverkan till vänster ansågs helt utesluten. Den allmänna
uppfattningen var att de frisinnade skulle fortsätta regerandet utan
utfästelser åt varken höger eller vänster. Härmed var också införstått
att partiet förbehöll sig frihet att samverka så väl till höger som
vänster beroende på fdl.gornas karaktär. 111
Någon förskjutning i Ekmans och de frisinnades grundsyn kan
inte påvisas under det följande 11.ret. Tvärtom tog Ekman i ett tal i
Stockholm i mars 1929 med anledning av vissa uttalanden av Per
Albin Hansson avstånd från varje tanke på en regeringssamverkan
med socialdemokraterna.92
I sitt Kumlatal den 18 augusti 1929 medgav visserligen Ekman
att vissa sympatier för en eventuell vänstersamverkan kommit till
uttryck från såväl socialdemokratiskt som frisinnat håll. Bl a hade
P A Hansson deklarerat sin påtagliga villighet att pröva förutsätt
ningarna för ett samarbete. Å andra sidan, framhöll Ek.man, kunde
man inte bortse från det motstånd som utgick från Arthur Engberg
och Social-Demokraten. Engbergs klasskampsideologi var oförenlig
med de frisinnades grundsyn. I Hanssons uttalande om den borgerliga
demokratin som socialdemokratins vägröjare såg Ekman ett återsken
av samma klasskampslära. Han påpekade gentemot Hansson att väl
genomtänkta, i rätt tid vidtagna och på lång sikt inriktade reformer
till de ekonomiskt svagare samhällsklassernas fromma tvärtom syf
tade till att omintetgöra socialistiska omvälvningar. Vid kollisioner
mellan socialistisk klasskampssyn och samhälleligt erkända grund
satser var kompromisser uteslutna, ansåg Ekman.
Sedan Ekman, som han själv uttryckte det, granskat vad som
lämpligast kunde betecknas som utgångspunkter, övergick han till
att syna förutsättningarna för ett samarbete på en rad konkreta
områden. Ekmans slutomdöme var inte särskilt uppmuntrande. Där
emot deklarerade han, att han icke kunde se några hinder för en
objektiv undersökning av möjligheterna till "en mer eller mindre
begränsad samverkan".93
Ekman hade således öppnat dörren för förhandlingar i konkreta
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frågor - men inte mer. På intet ställe nämnde han möjligheten av
en regeringssamverkan. Det avgörande hindret låg på det ideologiska
planet. I ett tal i Uppsala den 4 november redovisade han samma
synsätt. Han betonade där att socialdemokraterna trots sin marx
istiska tro, medvetet eller omedvetet, i många fall deltog i tryggandet
av den lagbundna utvecklingen. Varför då inte samarbeta, menade
Ekman. Men han underströk också nödvändigheten av motstånd på
de punkter, där socialdemokraterna syftade till en socialistisk om
välvning.94
Svenska Morgonbladet, som stod Ek.man mycket nära, följde under
hela hösten i ledare och presskommentarer uppmärksamt reak
tionerna på samverkanssträvandena. Tidningen förutsatte aldrig
möjligheten av en regeringssamverkan. Man underströk gärna det
klassbetonade draget hos det socialdemokratiska partiet samt de
radikala fraktionernas motstånd mot vänstersamverkan. Däremot
framhöll man möjligheterna av en mera begränsad samverkan. 95
Den ideologiska avgränsningen mot socialdemokratin underströks
också i paroller och valmanifest.96 Huruvida behovet av en teknisk
valsamverkan
som praktiskt taget alltid gick åt höger - verkat
hämmande på det frisinnade partiets vilja till samverkan åt vänster,
må vara osagt. I en ledare den 22 augusti förnekade visserligen
Svenska Morgonbladet att så var fallet. När de frisinnade nödgades
ingå i teknisk valsamverkan med andra borgerliga partier, var det
helt enkelt uteslutande på grund av risken att eljest bli underrepre
senterade. Det var sålunda ett rent tekniskt och taktiskt, icke ett
politiskt motiv bakom, menade tidningen. 97 Noteras bör emellertid
att de frisinnade under åren 1926-1930 ansåg sig tvingade att i
flertalet valkretsar ingå i teknisk valsamverkan och att denna då
med ett enda undantag ingicks med borgerliga partier. 98 Även om
en regeringssamverkan mellan de frisinnade och socialdemokraterna
för den skull på intet sätt kunde anses utesluten, var förhållandet
en indikation på den betydelse man tillskrev klyftan mellan parti
grupper av borgerlig respektive socialistisk samhällssyn.
Det anförda styrker trovärdigheten hos den bild av samverkans
förhandlingarna P A Hansson förmedlar. Ekmans avvaktande håll
ning smälter logiskt in i sammanhanget. Diskussionerna om regerings
samverkan socialdemokrater-frisinnade var ensidigt förlagda till
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det socialdemokratiska lägret; likaså planerna på en organiserad
samverkan, som förutsatte kompromisser och ömsesidiga eftergifter.
Mot Hanssons omfattande samverkansprogram stod Ekmans mera
begränsade målsättningar. Sin återhållsamma attityd förklarade Ek
man med hänvisning till oförenliga ideologiska målsättningar.
Den 24 oktober 1929, två dagar efter det senaste samverkans
sammaiiträdet, sammanträdde vissa ledamöter av Frisinnade lands
föreningens verkställande utskott jämte några av det frisinnade
partiets övriga toppfigurer. Protokollet är visserligen mycket kort
fattat men därav framglr emellertid, att Ekman lämnat en redo
görelse för det dagspolitiska läget, vilken föranlett en livlig debatt
om bl a regeringsproblemet. Något beslut fattades inte enär överlägg
ningarna, enligt protokollet, endast avsåg ett fritt tankeutbyte.9 9
Det är rimligt att anta att Ekman vid detta tillfälle rätt ingående
redogjort för vänsterförhandlingarnas förlopp och det rådande läget.
Sannolikt hade man ocksl kollationerat och konfirmerat de taktiska
huvudlinjer som uppdrogs vid septembermötet 1928.
Ekman torde således ha haft en god uppfattning om stämning
arna inom partiet. Problemet för hans vidkommande var att på
lämpligt sätt dämpa den socialdemokratiska samverkansivern men
samtidigt bibehålla möjligheterna till ett samarbete i konkreta frågor.
Han dröjde med svaret på Möllers brev. När Engbergs tal kom, fick
han den förevändning han behövde för att skjuta på förhandling
arna.100 Ekman var självfallet redan tidigare helt medveten om den
motsättning som rådde mellan P A Hansson och Engberg och att
den senare företrädde endast en minoritet inom sitt parti.
I sitt svarsbrev till den socialdemokratiska partistyrelsen hade
Ekman antytt att han avsåg att ta upp frågan om fortsatta förhand
lingar inom riksdagsgruppen. Det är inte fastställt huruvida Ekman
verkligen tog upp problemet inom riksdagsgruppen eller om han
föredrog att avgöra ärendet inom en trängre krets. 101 Protokollet
från Frisinnade pressföreningens årsmöte den 18 januari 1930 visar
visserligen att man där dryftat vänstersamverkan men däremot inte
vilka meningar som framförts. 102
Det troliga är att Ekman - helt i samförstånd med partiledningen
- hade sin linje klar redan före Möllers brev. Hänvisningen till
fortsatta förhandlingar inom riksdagsgruppen var bara ännu ett led
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i hans förhalningstaktik.
I sitt hälsningstal till den socialdemokratiska riksdagsgruppen den
10 januari framhöll Per Albin Hansson, att den opinion mot höger
styre, som hade gamla anor inom vänstern, vid flerfaldiga tillfällen
kommit till uttryck redan föregående session. Bl a fick den "en
kraftig stöt framåt" under sommaren, ansåg Hansson, och hade sedan
närts ytterligare av högerregeringens åtgärder. Denna opinion hade
bl a tagit sig uttryck i diskussioner om en avtalad samverkan mellan
socialdemokrater och frisinnade. Talaren förmodade att riksdags
gruppen skulle fll. anledning deltaga i denna diskussion längre fram. 103

DE "OFFICIELLA" FÖRHANDLINGARNA
Den grundliga handläggningen av samverkansfrågan inom det
socialdemokratiska partiet tydde på vissa förväntningar. Gensvaret
blev emellertid svalt. Enligt uppgift av Hansson skulle Ekman,
sedan han haft tillfälle att diskutera frågan med sina riksdagskolle
ger, ha förklarat, att man på den frisinnade sidan ville inskränka
sig till en uppgörelse rörande aktuella riksdagsfrågor. 104
Det skulle också dröja innan förhandlingarna togs upp på nytt.
Några protokoll från de s k "officiella förhandlingarna" har inte
påträffats men antalet sammanträden och deras huvudsakliga dis
kussionsobjekt torde ändå kunna fastställas med viss grad av säker
het. Enligt Folkets Dagblad meddelade Hansson vid ett opinions
möte, arrangerat av Stockholms arbetarkommun den 31/3, att man
dittills Mllit endast tvli. sammanträden och att ett tredje skulle äga
rum pHöljande dag. 105 Uppgiften bekräftas av Hanssons anteck
ningar frli.n det första sammanträdet den 9/3 samt av Ekmans
almanacksnoteringar 17/3 och 1/4. Några ytterligare sammanträden
synes inte ha ägt rum. Däremot skulle Ekman enligt sina egna
noteringar ha sammanträffat med P A Hansson den 16/4 och 23/4. 106
Den första "aktuella riksdagsfdgan" blev försvarets utrednings
fråga. Den 20 januari 1930 godkände den socialdemokratiska riks
dagsgruppen förtroenderådets förslag om att �öregående års motion
om förnyad utredning av det svenska militärväsendets ändamils
enlighet ånyo skulle framläggas. Ett yrkande av Elof Lindberg om
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att motionens kläm skulle innehålla krav på fullständig avrustning
avvisades. 107
Föregående år hade de frisinnade, såsom framgått ovan, med
verkat till att den socialdemokratiska motionen hade avslagits. De
frisinnade hade sedan dess ändrat signaler. Redan i ett tal i Gustavs
den 11 augusti 1929 vände sig Ekman mot högerregeringens upp
rustningsplaner med en antydan om ett kommande socialdemokra
tiskt/frisinnat block i frågan.108 Vid höstens samverkansförhandlingar
hade principiell enighet uppnåtts mellan Ekman och Hansson rör
ande kravet på en ny försvarsutredning samt dess inriktning. På en
punkt gick meningarna isär; Hansson ville med hänsyn till sitt partis
vänsterfalang låta utredningen jämväl omfatta isolerad avrustning,
vilket Ekman motsatt sig. Man hade emellertid kommit överens om
att försöka finna en för båda parter acceptabel formulering av
direktiven.
I remissdebatten den 17 januari 1930 förklarade Ekman att om
man inte kunde bryta högerns rustningsutredningar på annat sätt så
fick det ske genom ett riksdagsbeslut. 109 Därmed hade Ekman offent
ligt och i sak tillkännagivit sin anslutning till den kommande social
demokratiska utredningsmotionen. Några dagar tidigare hade Ham
rin gett uttryck åt samma mening i Jönköpings Läns Tidning. 110
Vänsterpartiernas gemensamma aktion i utredningsfrågan blev sedan
ett i pressen ofta återkommande tema fram till riksdagsbeslutet i april.
Det första samverkanssammanträdet för året kom, som nämnts
ovan, att äga rum den 9/3 inför statsutskottets förestående behand
ling av den socialdemokratiska försvarsmotionen. Enligt sina egna
anteckningar skulle Hansson ha uttryckt farMgor för att höger
regeringen skulle komma att fullfölja sitt program, och att den där
vid skulle framhäva effektivitetskravet men skjuta frågan om even
tuella besparingar i bakgrunden. Även Möller hade påtalat "det
osympatiska i att låta högerregeringen göra utredningen". Om riks
dagen gav direktiv måste emellertid hela frågan om ändamålsenlig
heten med. Wigforss hade understrukit, att man i händelse av utred
ning måste ge alla meningar tillfälle att precisera sina ståndpunkter.
Ekman å sin sida fr�mhöll att de frisinnades bifall till utrednings
kravet främst var motiverat av högerregeringens hållning. Han
betonade dessutom nödvändigheten av att riksdagen preciserade sina
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direktiv, då regeringen i annat fall kunde utnyttja ett mera allmänt
uttalande för en egen styrning av utredningen. Man uppdrog slutligen
åt Ekman och Wigforss att finna en lämplig formulering för de rikt
linjer riksdagen borde ge.111
Enligt gällande mandatfördelning skulle en samverkan mellan
socialdemokrater och frisinnade ge majoritet för ett förslag om utred
ningsdirektiv. Uppenbarligen bedömde man också utgången inom
detta läger optimistiskt. Dagen efter sammanträdet skrev Gustav
Möller till majoren K A Bratt, vars namn förekommit i diskussionen
om sammansättningen av en eventuell försvarsutredning: "Konfiden
tiellt kan jag meddela dig att riksdagen med -all sannolikhet kommer
att giva utredningsdirektiv".112
Enligt Ekroans noteringar skulle sedan ett andra sammanträde
ha ägt rum den 17/3, varvid man sannolikt slutgiltigt fastställde
formuleringarna av sitt förslag till utredningsdirektiv. 113
I statsutskottet grupperade man sig kring två alternativ, ett höger
alternativ (alt 1) och ett vänsteralternativ (alt 2). I det förra ifråga
satte man nödvändigheten av att i förevarande läge påyrka en
utredning. Kungl Maj:t stod ju ändå i begrepp att avsluta pågående
sakkunnigutredning (1929 års fötsvarsutredning) för att tillsätta en
ny förutsättningslös utredning. Då frågan nu ändå bragts under
riksdagens prövning, ville man emellertid inte direkt motsätta sig
en framställning från riksdagens sida. Däremot ville man inte i något
avseende binda regeringen.
Alternativ 2 torde ha varit identiskt med det förslag, som fast
ställts av de socialdemokratiska och frisinnade samverkansdelega
tionerna. I motiveringen till utredningskravet uttalade man båda
parters gemensamma misstro mot inriktningen av regeringens utred
ningsplaner. Man ville därför att riksdagen skulle föreskriva
regeringen klara direktiv i ärendet. Formuleringen av dessa kom
emellertid att bära kompromissens prägel; i någon mån också oklar
hetens. Utredningen skulle i första hand inrikta sig på möjligheterna
att snarast nå den i 1925 års riksdagsbeslut åsyftade kostnadsramen.
Spörsmålen om försvarets uppgifter, dess effektivitet samt de nya
stridsmedlen, gjorde det emellertid nödvändigt, att man tog upp
landets försvarsproblem i hela de�s vidd. Man erinrade dessutom
om svårigheterna att nå internationella överenskommelser rörande
8
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rustningsbegränsningar, vilket medfört en ökad tilltro till enskilda
staters initiativ i detta avseende. Mot bakgrund av det anförda borde
således utredningen pröva de skäl, som kunde åberopas för dels
starka försvarsanstalter, dels avrnstning på grundval av internatio
nella överenskommelser samt slutligen jämväl isolerad avrustning.11 4
Vad som menades med "starka försvarsanstalter" blev aldrig ut
talat. I ett mellanstick efter riksdagsbeslutet tolkade Svenska Mor
gonbladet formuleringen så att det svenska försvaret under inga
förhållanden fick kosta mer än omkring 116 miljoner kronor per år,
d v s det belopp som nu kunde anses motsvara den år 1925 fastställda
kostnadsramen.115 I samband med tillsättningen av 1930 års försvars
kommission på hösten synes emellertid Ekman, sannolikt i samråd
med P A Hansson, låtit uttrycket stå för såväl "förstärkta militära
försvarsanordningar" som "en ändamålsenlig organisation av vårt
försvarsväsende inom den kostnadsram, som åsyftats vid antagandet
av nu giilbndc [1925 årsl försvarsordning".110
Alternativet "starka försvarsanstalter" kan inte gärna ha kommit
från det socialdemokratiska lägret utan torde med all sannolikhet
ha varit Ekmans pris på sin eftergift ifråga om den isolerade avrust
ningen. Beträffande den senare hade både Hansson och Möller
betonat att den måste med främst för att tillfredsställa en stark
opinion inom det socialdemokratiska partiet. Hansson hade också
anförtrott Ekman och Hamrin, att han inte trodde att den eventuella
utredningen skulle stanna inför isolerad avrustning. Redan vid de
inledande förhandlingarna hade Hansson och Ekman enats om att
i princip hålla kostnaderna inom 1925 års ram. Även om formule
ringen ger utrymme för ytterligare nedskärningar, är det rimligt att
förutsätta, att Ekman vid sitt slutliga ställningstagande uppfattade
Hansson som en garant mot eventuella "ytterligheter" från social
demokratisk sida.
I det sista stycket före förslagets kläm påpekades också att
meningarna var starkt delade även bland dem som önskade begräns
ningar av dåvarande försvarsutgifter. Det angavs dock vara ett
gemensamt intresse att de skilda ståndpunkterna på ett ingående
sätt blev belysta. 117
Vid omröstningen inom utskottet segrade alternativ 2 med 13
röster mot 10.118 Alternativ 1 framfördes som reservation av högerns
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ledamöter. Vid sidan härav framförde n3.got överraskande den fri
sinnade utskottsordföranden, Kvarnzelius, en egen reservation, som
beträffande klämmen var identisk med högerreservationen men skilde
sig n3.got ifråga om motiven. Blank reservation avgavs av de båda
bondeförbundarna Andersson i Ofvanmyra och Nilsson i Gränebo. 119
Högern hade alltsli formellt uppgivit sitt mostånd mot social
demokraternas utredningskrav. Striden gällde direktiv eller icke
direktiv. I andra kammaren var utgången given på förhand. Ut
skottet segrade utan rösträkning. Däremot var utgången mera oviss
i första kammaren. Frågan var här huruvida Kvarnzelius' reservation
skulle locka flera frisinnade röster. Ekman lyckades emellertid hålla
ihop partiet och vid voteringen segrade utskottsförslaget med 63
röster mot 60 för Kvarnzelius' reservation, sedan högern i ett sista
försök att fälla utredningskravet frånträtt sitt eget förslag. 120
Offentliggörandet av utskottsutlåtandet gav upphov till en rad
spekulationer i pressen rörande utlåtandets upphovsmän. Östgöta
Correspondenten (h) ansåg sig kunna utläsa ur utlåtandet, att de
förda förhandlingarna om en ny vänstersamverkan tagit fastare
former. Kompromissen om för�varsutredningen var det första prak
tiska resultatet. 121 Nya Dagligt Allehanda (h) och Aftonbladet (h)
däremot betecknade utlåtandet som en kapitulation från de fri
sinnades sida medan partikollegan Svenska Dagbladet trodde att
förslaget utformats av Gustav Rosen. 122 De båda liberala tidningarna,
Dagens Nyheter och Upsala Nya Tidning, utpekade mera direkt
C G Ekman som den ansvarige. 1 il3 Det frisinnade huvudorganet,
Svenska Morgonbladet, sade sig ha erfarit, att statsutskottets linjer
"lancerats från frisinnat håll och sedermera accepterats av socialdemo
kraterna". 124 De många gissningarna föranledde Per Albin Hansson
till ett tillrättaläggande i Ny Tid. Han erinrade bl a om att Ekman i
riksdagsdebatten motiverat sin från 1929 ändrade ståndpunkt där
med, att när högern ändå skulle sätta igång en ny försvarsutredning,
hade också de frisinnade intresse av att få ett ord med i laget.
Rörande riktlinjerna hade sedan vänsterpartierna inte haft några
svårigheter att komma överens, menade Hansson. Sina svårigheter
att övertyga Ekman om nödvändigheten av att få med den isolerade
avrustningen i utredningskatalogen, berörde han självfallet inte.12ö
Beträffande vänstersamverkan som helhet hade man uppenbarllS

ligen fram t o m 1/4 hållit endast tre sammankomster. Därutöver
har sannolikt Hansson och Ekman haft enskilda överläggningar
den 16/4 och 23/4. Huruvida dessa rört samverkansprogrammet vet
man inte.
I ett tal i Malmö den 21 april sade sig P A Hansson hysa stora
förhoppningar om att samverkansförhandlingarna skulle leda till
ett gott resultat. 126 Inför sin partistyrelse den 28 april var han avgjort
mera pessimistisk. Riksdagens utredningsdirektiv i försvarsfrågan
var det hittills enda konkreta resultatet. Intrycket för dagen var,
att de frisinnade höll sig avvaktande. Man hade inte,: lyckats få till
stånd något sammanträde på länge. Därför hade man ej heller hunnit
komma in på några "perspektiv". Jordfrågorna och de socialdemokra
tiska kraven på produktiva arbeten hade visserligen varit föremål
för diskussioner, men varken arbetslöshetsförsäkringen eller pensions
försäkringen hade varit uppe för överläggningar. Det var .dessutom
ovisst när förhandlingarna kunde tas upp på nytt. Uttalanden av
vissa frisinnade lantmannarepresentanter tydde på, att det fanns
opposition mot de av partiledningen inledda förhandlingarna. 127
Tiden fram emot riksdagssessionens avslutning inträffade ingen
ting, som ändrade den bild Per Albin Hansson gett. Mot slutet av
april stod det klart, att behandlingen av propositionerna rörande
jordbruksstödet kunde leda till en regeringskris. Mot bakgrund härav
aktualiserades regeringsfrågan, vilken Ekman, som det skulle visa
sig, inte var benägen att ta upp inom ramen för samverkans
programmet.
Den bild Hansson förmedlar synes tyda på en påtaglig passivitet
från Ekmans sida vis a vis samverkansprogrammet. Ekmans intresse
skulle ha koncentrerats till försvarsfrågan, där han i sin anslutning
till det socialdemokratiska utredningskravet sett en möjlighet att
hindra högerregeringen att "förgripa sig" på 1925 års försvarsbeslut.
Hanssons teckning av situationen korresponderar också mot Ek
mans reserverade attityd under höstens förhandlingar samt annat
material från frisinnat håll. Ekmans motiv, som främst skulle ha
bottnat i en ideologisk motsättning till socialdemokratin samt en
strävan att bibehålla de frisinnades handlingsfrihet, har diskuterats
ovan. Det senare motivet g1h i viss mån också igen i Andersson i
Rasjöns memoarer:
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"Under den lindmanska regeringsepoken hade det vid flera tillfällen
varit ansatser till samv.erkan mellan de båda vänsterpartierna, och formliga
överläggningar ägde rum om en tänkbar bas för ett fastare samarbete. Jag
var närvarande vid ett tillfälle då delegater från de båda partierna disku
terade saken, men mitt intryck var att det inte på någondera sidan ådaga
lades någon iver att komma till resultat. De frisinnade var inte utan anled
ning oroliga för att en samverkan i dåvarande läge, med den stora numerära
skillnaden i riksdagsrepresentation, skulle innebära risker för att deras
inflytande blev för svagt. Proportionerna var i detta avseende annorlunda
när vänsterkoalitionen tillkom år 1917."128

Då det gäller den bristande "ivern" kan Rasjön självfallet endast
tala för de frisinnade. Även på den punkten uttalar han sig emellertid
för generellt. Denna undersökning har visat att de socialdemokratiska
delegaterna målmedvetet syftade till att binda de frisinnade vid ett
gemensamt program, medan de frisinnade hela tiden hade siktet
inställt på ett gemensamt uppträdande i frågor, där man kunde
konstatera rådande enighet. Det var således inte främst bristande
intresse från någondera parten som förorsakade det magra utbytet
utan en skillnad i målsättning.
Bristen på protokoll och anteckningar från frisinnat håll gör att
vi har föga kunskap om de frisinnade delegaternas interna diskus
sioner samt deras reaktioner på förhandlingsförloppet. Svenska
Morgonbladet fullföljer emellertid sin linje från hösten. Man följer
uppmärksamt den nu betydligt stillsammare debatten om en even
tuell vänstersamverkan. Då och då trycker man på den ideologiska
avgränsningen till socialdemokratin.129 Samtidigt understryker man
sin uppfattning, "att det finnes frågor, där hela vänstern har samma
mening och därför anledning till samarbete" - helt i linje således
med Ekmans ide om en begränsad samverkan. 136
I de s k "riksdagsbrev", varmed frisinnade pressföreningen för
såg den frisinnade pressen, nämndes inte vänstersamverkan under
våreri 1930.131 Där underströks i stället det goda samförstånd, som i
vissa frågor hade etablerats mellan högerregeringen och socialdemo
kraterna. Regeringen påstods rentav sitta "på hr P.A. Hanssons
nåd". 132 Inför den annalkande regeringskrisen betonades att vad som
än hände skulle de frisinnades självständighet bevaras och att några
bindande utfästelser inte skulle göras åt något håll i de stora
frågorna.133
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Inte heller en genomgång av Frisinnade landsföreningens korres
pondens jävar på något sätt den rätt ensartade bilden. 134 Ekmans
"avvärjande" brev till det socialdemokratiska partiets styrelse den
14 december 1929 betydde realiter ett nej till det ganska vidlyftiga
socialdemokratiska programförslaget. Det var den frisinnade linjen,
med sikte på en begränsad samverkan samt med försvarets utred
ningsfråga som central punkt, som kom att bestämma utfallet.
Bakom Ekman stod en av allt att döma enig partiledning.

SOCIALDEMOKRATERNA, DE FRISINNADE OCH
REGERINGSFRAGAN
Med hänvisning till det betryckta läget inom jordbruksnäringen
framlade regeringen vid 1930 års riksdag förslag rörande vissa stöd
åtgärder. Dessa omfattade bl a förhöjda importtullar på brödsäd
samt bestämmelser rörande obligatorisk inmalning av viss procent
svensk brödsäd vid förmalning av importerad spannmål. 185 Enligt
Ivar Andersson hade regeringens beslut föregåtts av livliga diskus
sioner inom högerpartiet, där industrins företrädare fått ge vika för
partiets lantmannainslag. 136 Propositionen hade f ö varit förutsedd
och dess syften allmänt debatterade redan hösten 1929.
Mot slutet av april hade det stått klart att propositionen rörande
jordbruksstödet kunde leda till en regeringskris. Med anledning härav
tog socialdemokraterna upp regeringsfrågan inom såväl riksdags
grupp som partistyrelse den 24 respektive 28 april.
Oklarheten beträffande handlingslinje var påfallande. Vid riks
dagsgruppens sammanträde anförde Fabian Månsson att det egent
ligen inte förelåg några skäl till klander mot högerregeringen. Vid
styrelsemötet gick Per Albin Hansson ännu ett steg längre. Han
deklarerade visserligen, att om regeringens förslag rörande spann
målstullar avslogs, så borde den avgå. Men om regeringen trots ett
nederlag föredrog att sitta kvar, så borde man från socialdemokra
tisk sida förhålla sig passiv. Så länge partiet inte hade möjlighet att
skaffa landet en bättre regering, så borde man inte heller forcera
den sittande regeringens avgång.
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Riksdagsgruppen hade skilts utan att göra något uttalande i
regeringsfrågan, medan partistyrelsen på Arthur Engbergs förslag
uppdrog åt samverkansdelegationen att kräva klara besked av de
frisinnade. Sku11e man satsa på Ek.man, så måste man också binda
honom på något sätt. 187
Jordbrukspropositionen hänvisades till ett särskilt utskott, som
valde C G Ek.man till ordförande. Under dennes ledning utformade
utskottet ett reviderat stödprogram utan tullar men med i viss mån
skärpta bestämmelser rörande inmalningstvånget. Utskottets social
demokrater biträdde utskottsförslaget beträffande tullarna men mot
satte sig däremot inmalningstvånget. 138
Redan den 13 maj kunde Sven Linders ge den socialdemokratiska
riksdagsgruppen en orientering om utfallet av särskilda utskottets
behandling av jordbruksfrågorna.139 Läget hade därmed klarnat.
Regeringen gick mot ett nederlag beträffande spannmålstullarna.
Frågan var om Lindman skulle sitta kvar eller ej. Den 22 maj tog
riksdagsgruppen upp regeringsproblemet pil. nytt.
Inledningsvis framhöll därvid Per Albin Hansson, att han nu
trodde regeringen skulle avgå. Han vidhöll också sin tidigare
deklarerade uppfattning, att så borde ske. Det gällde således att
skapa en ny regering. Därmed vore emellertid inte sagt, att de fri
sinnade skulle bilda den. Konsekvenserna av parlamentarismen bjöd,
att en undersökning verkställdes i syfte att åstadkomma en regering
med parlamentarisk majoritet, d v s i detta fall en vänsterregering.
Hansson pil.pekade vidare, att de överläggningar som förts med de
frisinnade ännu inte var avslutade och om ingen överenskommelse
skulle komma till stånd före krisen, så vore det erforderligt att göra
upp ett program som kunde föreläggas de frisinnade. 140
Vid den efterföljande debatten höjdes enligt protokollet ingen enda
röst för en renodlad socialdemokratisk regering. I övrigt gick emel
lertid meningarna starkt isär. Harald Åkerberg trodde inte på en
överenskommelse med de frisinnade och sade sig själv föredra höger
regeringen framför en frisinnad ministär. Per Edvin Sköld var inne
på samma linje och ansåg, att inga särskilda åtgärder borde vidtagas
för att driva bort regeringen - en åsikt, som f ö även Hansson gett
uttryck åt vid ett tidigare tillfälle, 141
Åkerberg och Sköld fick emellertid mothugg av Gustav Möller
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och Rickard Sandler. "Den Lindmanska regeringen bör avgå; det
finns en gräns för parlamentarisk försumpning", framhöll Sandler.
A andra sidan anförde Fredrik Ström och Elof Lindberg, att partiet
icke borde engagera sig i regeringsbildningen, medan Wigforss ansåg
sig föranlåten påpeka, att partiet faktiskt redan "beslutat inleda för
handlingar med de frisinnade om vänstersamverkan." Den ende som
uttryckligen sade sig kunna acceptera en frisinnad regering var Carl
Lindhagen. Efter att ytterligare ett par talare anslutit sig till Hans
sons förslag rörande förhandlingar med de frisinnade, avslutades
debatten utan att man fattade något konkret beslut. "Diskussionen
skulle", med Hanssons ord, "utgöra svar pil frågan", varmed ord
föranden uppenbarligen förstod, att han fått godkännande för sin
linje. 142
Lördagen den 31 maj avvisade riksdagen den del av jordbruks
propositionen som rörde tullarna. Lindman, som ställt kabinettsfråga
på propositionen, förväntades inge sin avskedsansökan måndagen den
2 juni.143 Söndagen den 1 juni sammanträdde den socialdemokratiska
partistyrelsen för att dryfta läget.
I sitt inledningsanförande konstaterade P A Hansson att C G
Ekman allmänt utpekades som den nye regeringsbildaren. Hansson
ansåg emellertid inte uteslutet att dessförinnan en hänvändelse skulle
ske till det socialdemokratiska partiet. Om så skedde borde inte
partiet svara nej utan vidare. Först borde man undersöka förutsätt
ningarna för skapandet av en vänstermajoritet. Detta bedömde
Haf\sson bäst kunna ske genom att man slutförde förhandlingarna
med de frisinnade. Ekman hade ännu ej gett svar på de frllgor, som
ställts till honom. Han hade svarat undvikande, ansett att social
demokraterna ej varit förhandlingsfähiga o s v. Förhandlingarna
hade gått knaggligt och flertalet frågor låg alltjämt svävande.
Under förutsättning således att budet gick till socialdemokraterna,
borde partistyrelsen fixera ett program och framlägga detta för de
frisinnade, menade Hansson. Skulle de frisinnade förklara sig ur
stånd att stödja programmet, borde socialdemokraterna svara, att de
inte kunde påta sig ledningen av regeringskrisens avveckling. Kungen
borde i det läget rådas att uppdra åt Ekman att bilda en majoritets
regering.144
Hanssons uppläggning bar samma taktiska prägel som tidigare,
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d v s en strävan att binda Ekman. Han uttryckte själv rakt på sak,
att man borde använda tillfället att pressa på för vissa parlamen
tariska och politiska målsättningar. Någon påtaglig strävan att själv
få bilda eller medverka i en regering kan inte spåras hos Hansson.
Syftet skulle i första hand vara att utröna, huruvida möjlighet före
låg att skapa en vänstermajoritet som grundval för en regerings
bildning. Som villkor för att själv ställa sig i spetsen skulle Hansson
ställa krav på starka eftergifter från de frisinnades sida. På goda
grunder kunde förutsättas att de senare skulle motsätta sig delar
av det socialdemokratiska programmet, varigenom ansvaret för
regeringsbildningen skulle falla på Ekman. Uppdraget till denne
borde emellertid förutsätta en majoritetsregering, vilket från Hans
sons synpunkt synes ha implicerat bindningar i någon form till social
demokraterna. De senare skulle pli. detta sätt beredas ett avgörande
inflytande samtidigt som de i lugn och ro, utan att själva behöva
exponera sig i regeringsställning, kunde förbereda nästa andrakam
marval. Med utgångspunkt i detta resonemang riktade Hansson också
en uppmaning till den egna partipressen att inte betrakta partiet som
en "quantite negligeable". Det vore från taktisk synpunkt mindre
välbetänkt, menade han. 140
Beträffande Ek.mans planer trodde sig Hansson veta, att dessa
till en början gick ut på att "infånga vissa centergrupper". Detta
skulle emellertid inte ge någon majoritet, varför det vore möjligt,
att Ekman också skulle vända sig till det socialdemokratiska partiet.
I så fall borde partistyrelsen få ta ställning till detta längre fram.
En annan fråga var hur man skulle ställa sig till en ekmansk minori
tetsregering. Enligt Hanssons uppfattning fanns ingen anledning att
höja några stridsfanfarer. Partiet borde ställa sig välvilligt avvaktan
de och försöka utvinna det mesta möjliga. Hansson presenterade slut
ligen ett förslag till det program, som borde föreläggas Ekman. Till
detta finns emellertid anledning återkomma, varför det inte skall
beröras i detta sammanhang.
Efter en längre debatt beslöt partistyrelsen att godkänna de prin
ciper för partiets ställningstagande till den uppkomna regeringskrisen,
som framlagts av partiordföranden. 146
Inom den frisinnade partiledningen hade man, såsom påvisats
ovan, efter regeringsskiftet 1928 inte visat något intresse för en
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regeringssamverkan av den typ socialdemokraterna eftersträvade.
Någon sinnesändring därvidlag synes heller inte ha ägt rum under
våren 1930. I frisinnade pressföreningens "riksdagsbrev" avvisades
alla påståenden om en förestående vänstersamverkan på regerings
planet. I stället underströk man regeringen Lindmans beroende av
socialdemokratiskt stöd. 147 Socialdemokraterna "ha ingenting emot
att stödja honom [Lindman], så länge de frisinnade ej vilja förbinda
sig att ingå 'äkta förbund' med dem själva", påstod brevförfattaren
(Almkvist) vid ett tillfälle.148
I Svenska Morgonbladet var tonen densamma. Den 14 maj, inför
den väntade regeringskrisen, tog tidningen upp regeringsproblemet
till en ingående granskning. Gentemot Arthur Engberg, som i Social
Demokraten gjort gällande att socialdemokraterna inte ämnade med
verka till att störta Lindman förrän de frisinnade givit vissa ut
fästelser angående sitt kommande regeringsprogram, svarade Svenska
Morgonbladet, att det inte förelåg någon regeringshunger fdln fri
sinnad sida. Tidningen hävdade att man bland de frisinnade var ense
om att det taktiskt sett vore bättre att stå kvar i förevarande opposi
tionsställning, som ju i många fall skänkte partiet ett avgörande
inflytande. Det var tidningens bestämda mening, att därest ett
regeringsskifte kom till stånd, skulle budet först gå till det största
vänsterpartiet, d v s socialdemokraterna. En socialdemokratisk rege
ring skulle givetvis erhålla stöd i alla frågor, där samstämmighet
rådde. I övrigt ville emellertid de frisinnade behålla sin fria pröv
ningsrätt. Tidningen förutsåg dock att socialdemokraterna skulle
avböja ett regeringsanbud på nämnda premisser. I så fall skulle
naturligtvis de frisinnade känna sitt ansvar och bilda en av utfästel
ser såväl åt höger som vänster obunden regering. Den 31 maj, två
dagar före regeringskrisen, gav Svenska Morgonbladet ånyo uttryck
för samma tankegång. 149
Några auktoritativa uttalanden fdln Ekman omedelbart före
regeringskrisen synes inte föreligga, däremot efter. Läget på fri
sinnad sida synes emellertid ha varit det, att man bestämt av
visade en regeringssamverkan av den typ eller på de villkor som
diskuterats inom det socialdemokratiska lägret. En frisinnad ministär
skulle stå fri och obunden, därom fanns bara en mening.
Vid frisinnade pressföreningens årsmöte den 16 januari 1931 redo-

122

visade Ekman de frisinnades syn på regeringsfrågan inför krisen pi
följande sätt. Redan lingt före riksdagsbeslutet rörande stödhgär
derna åt jordbruket hade de frisinnade tagit ställning till frågan
huruvida de skulle åta sig regeringsansvaret. Om inte de frisinnade
gått fram med ett eget program i denna fråga hade högerns tull
program segrat - bl a med stöd av halva antalet frisinnade röster.
Efter moget övervägande valde de frisinnade därför en egen linje
men därav hade följt, att man också miste ta sitt ansvar i regerings
frågan. Vid regeringsbildningen var såväl socialdemokraterna som
högern ute ur bilden från början. Däremot hade Ekman varit inställd
på att föreslå en breddning av regeringsunderlaget genom hän
vändelse till bondeförbundet och liberalerna. 150
Såväl det samtida materialet som Ekmans efterhandsskildring
synes tyda på att man inom det frisinnade lägret i god tid berett
sig på att axla regeringsansvaret. Sammanfattningsvis kan sägas att
bedömningarna inom de båda berörda partilägren - de social
demokratiska och frisinnade - företer vissa intressanta paralleller
- men ocksi olikheter. Båda parter förväntade sig att regerings
anbudet först skulle g/i till Per Albin Hansson. Sedan de frisinnade
i viss utsträckning tillbakavisat Hanssons krav pli utfästelser skulle
denne avsäga sig sitt uppdrag och budet skulle gå vidare till Ekman.
Så långt parallellerna. På socialdemokratisk sida ansåg man vidare
att Ekmans uppdrag borde vara förenat med krav på majoritets
underlag. Eftersom ett sådant rimligen endast kunde erhållas med
socialdemokraternas hjälp skulle Ekman fångas in och tvingas till
vissa konkreta utfästelser. På frisinnad sida fanns inte maJontets
aspekten med. En breddning av underlaget vore tillräckligt och
kunde eventuellt erhållas genom hänvändelse till de båda andra
mittenpartierna. Några utfästelser till socialdemokraterna ingick
definitivt inte i Ekmans och de frisinnades regeringsplaner.

REGERINGSUPPDRAGET
Måndagen den 2 juni kl 0915 hölls extra konselj på Stockholms
slott, varvid ministären Lindman inlämnade sin avskedsansökan men
samtidigt anmodades kvarstå tills vidare. Konseljen avslutades redan
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kl 0930, varefter Arvid Lindman efter ett kort samtal med kungen
begav sig till Läkarsällskapets lokal för att presidera vid försäkrings
bolaget Skandias bolagsstämma.151
Efter konseljen företog konungen de sedvanliga överläggningarna
med kamrarnas talmän och partiledarna. I tur och ordning kallades
första och andra kammarens talmän, Axel Vennersten (h) och Bern
hard Eriksson (s) samt partiledarna Per Albin Hansson (s), C G
Ekman (f) och Olof Olsson i Kullenbergstorp (bf). Dessa överlägg
ningar var avslutade kl 11.35, varefter kungen ånyo kallade på
Arvid Lindman. Denne anlände till slottet vid 12-tiden och fick
företräde kl 12.05. I avvaktan på Lindmans ankomst hade kungen
då ånyo konfererat ro.ed Axel Vennersten.152
Någon kommunike angående överläggningarnas innehåll sändes
aldrig ut och partiledarna synes ha varit ytterst förtegna rörande
de råd de givit kungen.153 Varken de berörda talmännen eller parti
ledarna har senare i sina papper lämnat någon redogörelse för sitt
agerande. Däremot har Arvid Lindman i en promemoria utförligt
nedtecknat sina erfarenheter från krisens första dag. 154
Enligt denna promemoria hade Lindman redan före konseljen haft
ett samtal med kungen, varvid han rått denne att ge regeringsupp
draget åt Ekman. Därvid skulle emellertid Ekman anmodas att söka
skapa en bredare bas för regeringen än den, som enbart det fri
sinnade partiet kunde ge. De skäl, som Lindman förebar för sitt råd,
var följande: 155
"l) Att Ekman såsom ordförande i Särskilda utskottet för jordbruks
frågornas behandling hade intagit en ledande ställning; att hans parti med
socialdemokraternas hjälp avslagit tullförhöjningen, men att han fått
högerns och bondeförbundets stöd för att genomföra inmalningstvång.
2) Efter valen 1928 ökade högern och bondeförbundet på socialdemokra
ternas bekostnad med icke mindre än 12 mandat. Därmed var det klart att
en borgerlig regering skulle bildas. Ekman avgick emellertid med sin
regering, och då bildade högern regering. Läget från hösten 1928 var emel
lertid oförändrat och följaktligen var det även av denna anledning natur
ligt att en borgerlig regering nu skulle komma till."156

Det s�ående regeringsproblemet under hela 20-talet hade varit
att skapa ett fastare parlamentariskt underlag. Den borgerliga val
segern 1928 hade i borgerliga kretsar väckt vissa förhoppningar om
en regeringsduglig kombination, men varken de folkfrisinnade eller
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bondeförbundet visade något påtagligt intresse för ett samregerande
med högern. Resultatet hade blivit att till den långa raden av
minoritetsregeringar sällade sig ännu en. Mot bakgrund av det från
skilda håll ställda kravet på ett brett parlamentariskt underlag finns
anledning att dröja vid ett par drag i det lindmanska rådet till
kungen. Lindman förordade klart en "borgerlig" regering. Därmed
uteslöt han den ena möjligheten för Ekman att bilda en majoritets
regering, nämligen i koalition med socialdemokraterna. När Lindman
hänvisade till valutslaget 1928 bör detta också betyda, att han i sitt
råd till kungen över huvud taget inte implicerade en vänstersam
verkan. I annat fall hade hänvisningen till den borgerliga valsegern
saknat relevans i sammanhanget.
Lindman antydde heller inte möjligheten av ett högerengagemang
i regeringen, vilket i och för sig redan på grund av utgången i tull
frågan ansågs osannolikt. 157 Lindman skulle således redan från början
uteslutit tanken pil en majoritetsregering vare sig åt vänster eller
höger. Däremot skulle han ha lekt med tanken på en borgerlig
minoritetsministär, sammansatt av de tre mellanpartierna. Bonde
förbundets ledamöter skulle i så fall stå som garanter för den "bor
gerliga kursen" och för sitt väl och ve skulle regeringen ytterst stå
i beroende av Lindman och Trygger. "Vågmästeriet" skulle brytas
och tyngdpunkten förskjutas till höger. Högerns ställning skulle
därigenom förstärkas. Genom sitt regeringsengagemang hade partiet
i riksdagen tvingats in i en defensiv, som nu kunde brytas, vilket
skulle försätta partiet i en gynnsammare position inför de kommande
valen 1932.
Såsom omtalats ovan åkte Lindman direkt efter konseljen till
Skandias bolagsstämma. "Vid 12-tiden" fick Lindman per telefon
anmodan att infinna sig hos konungen. Vid Lindmans ankomst till
slottet var Axel Vennersten ånyo inkallad till konungen. Under
väntetiden informerades Lindman om vad som förevarit under
förmiddagens överläggningar. När Lindman i sin "PM 2/6" redogör
för dessa, bygger han således sin framställning på de informationer
han fick vid ankomsten till slottet samt självfallet också på de upp
lysningar han erhöll under eftermiddagens överläggningar. Kven om
Lindman beträffande förmiddagens överläggningar i bästa fall är en
andrahandskälla, har han inte kunnat beslås med uppgifter som
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kunnat ifrågasätta trovärdigheten. Framställningen står logiskt i
samklang med vissa andra källor, som skall anföras nedan. 158
Första kammarens talman, Axel Vennersten, hade gett kungen
samma råd som Lindman. Denne uppger i sin PM, att han talat
med Vennersten tidigare om denna sak, och att de då varit överens.
Av formuleringen framgår emellertid inte huruvida Vennersten kom
mit fram till sin uppfattning självständigt eller under Lindmans
påverkan. 159
Andra kammarens talman, Bernhard Eriksson (s), delade däremot
inte kollegans uppfattning. Eriksson hade i stället tillrått kungen att
vända sig till det socialdemokratiska partiet, vilket i kraft av sin
ställning som riksdagens största parti också borde ligga närmast till
att överta regeringsansvaret. 160 Vid socialdemokratiska partistyrel
sens sammanträde föregående kväll hade Eriksson inte uttalat sig
för någon särskild linje frånsett att han betonat, att alla ansträng
ningar borde inriktas på att åstadkomma ett majoritetsunderlag samt
att en borgerlig samling borde förhindras. Han följde emellertid nu
troget den taktiska uppläggning, som förordats av P A Hansson
och godkänts av partistyrelsen. 161 Båda talmännen hade således vid
sina råd stått under respektive partiledares inflytande. Därvid bör
emellertid betonas att Erikssons uppfattning sannolikt var analog
med P A Hanssons, medan Vennersten, som det skulle visa sig, var
mindre deciderad.
Därefter hade turen kommit till Per Albin Hansson, vilken hade
ansett, att det borde föreligga förutsättningar för en majoritets
regering med socialdemokrater och frisinnade. Hansson hade också
erbjudit sig att, om konungen så önskade, göra vissa undersökningar
i denna riktning. För egen del, menade Hansson, vore det likgiltigt
om han själv eller Ekman gjorde dessa sonderingar. Av Hanssons
uttalande hade emellertid framgått, att han skulle ha föredragit att
själv få göra ett försök. Enligt Lindmans relation följde Hansson
således helt den taktik, som fastställdes vid det socialdemokratiska
styrelsemötet föregående kväll.162
Vid kungens samtal med Ekman förklarade denne att förutsätt
ningar för en koalition mellan frisinnade och socialdemokrater
saknades. Ek.man förklarade sig i stället villig att söka få till stånd
en samverkan med bondeförbundet och liberalerna. 163 Lindmans
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version styrks av ett uttalande, som Ekman gjorde vid Frisinnade
pressföreningens årsmöte den 16 januari 1931. Ekman förklarade då
- utan närmare motivering för sitt betraktelsesätt
att han redan
vid krisens början ansett både högern och socialdemokraterna vara
"ur räkningen", samt att han själv hemställt om en anmodan att
försöka få med liberalerna och bondeförbundet. 164 Vilka motiv
Ekman kan ha haft kommer att diskuteras längre fram.
Sist i raden av partiledare kallades Olof Olsson i Kullenbergstorp,
som emellertid inte ville ge uttryck åt någon bestämd uppfattning i
regeringsfrågan.165
När Vennersten träffade Lindman vid 12-tiden, erfor denne att
Vennersten ändrat uppfattning. Vennersten förordade nu efter ett
förnyat samtal med kungen att budet borde gå till Hansson. Väl
inne hos kungen fick Lindman förklaringen till omslaget. Kungen
hade själv blivit betänksam efter sitt samtal med Hansson. Kungen
menade att det ju vore viktigt att få till stånd en majoritetsregering
och då Hansson uppenbarligen var den, som starkast tryckte på
behovet av en sådan, borde frågan tas under övervägande. 166
Kort därefter inkallades också kronprins Gustaf Adolf och Ven
nersten. Kronprinsen framhöll därvid, att kungamakten nu verkligen
borde tillse, att det bildades en majoritetsregering. "Det var för
honom a och o och det viktigaste av allt." Kronprinsens bestämda
Mllning och Vennerstens vacklan hade gjort kungen ännu mera tvek
sam och utgången syntes helt oviss. Lindman framhåller i sin PM,
att han för egen del var på det klara med, att kungamakten inte
kunde vända sig till socialdemokraterna, vare sig det gällde att bilda
regering eller enbart företaga en undersökning. Det skulle ha varit
ett slag i ansiktet på den jordbrukande befolkningen, som ju i alla
fall hoppades, att det skulle bli någon lösning på jordbruksfrågorna
om än i det beskurna skick som riksdagen anvisat. 167
Av Lindmans relation framgår inte hur kungamaktens företrädare
och Vennersten tänkt sig att en majoritetskoalition under Hansson
skulle realiseras. Ek.man hade enligt Lindman klart avvisat varje
form av samgående med socialdemokraterna. Det enda återstående
majoritetsalternativet för en ministär Hansson vore i så fall en koali
tion med bondeförbundet och liberalerna. En lösning i den rikt
ningen antyddes emellertid aldrig från något håll. Med hänsyn till
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den politiska situation som föranlett Lindmans avgång, skulle en
sådan koalition f ö ha varit helt ologisk. Bondeförbundet hade stått
på högerns sida i vad avsåg såväl tullhöjningarna som inmalnings
tvånget. För övrigt synes nämnda alternativ aldrig ha diskuterats
inom det socialdemokratiska partiet.
Efter lunch sammanträffade Lindman ånyo med kungen och kron
prinsen. Lindman hade förgäves sökt Trygger för att få stöd av
denne. I stället tog han med sig justitieministern Bissmark. Positio
nerna var fortfarande låsta och kronprinsen förfäktade, enligt Lind
man, "med sin vanliga envishet ... ytterst starkt sin mening". Med
kraftigt stöd av Bissmark förklarade Lindman emellertid, att det
vore fullständigt uteslutet att följa kronprinsens linje. Man kunde
gärna anmoda Ekman att undersöka frågan om ett samgående med
socialdemokraterna, men även om Ekman vore mindre entusiastisk
för en sådan lösning än Hansson, så kunde likväl kungen i före
varande situation inte vända sig till någon annan än Ekman. 168
Kungen, som förklarade sig mycket ogärna vilja frångå de råd
Lindman gav honom, beslöt till sist att hänvändelse skulle ske till
Ekman. Beslutet fattades emellertid under starkt motstånd från kron
prinsen.169
Vid 16-tiden fick man också tag på Trygger. I kungens närvaro
delgav Lindman honom situationen och bad honom utan att höra
de andras mening själv säga sin åsikt. Denna stämde, enligt Lind
man, till punkt och pricka med vad han själv tidigare sagt. 170
Därefter författades regeringsuppdraget till Ekman, som också
kom att gå ut pil, att han "borde söka skapa möjligt starkaste under
lag för regeringen". Några krav på majoritetsunderlag framfördes
inte. Något senare kallades Ekman till slottet, där han mottog
uppdraget utan invändningar. Ekman hade själv tidigare klart redo
gjort för sina intentioner. Uppdraget syntes inte lägga några hinder
i vägen för honom att fullfölja dessa. 171
MITTENFöRHANDLINGARNA
Tisdagen den 3 juni tog Ekman itu med sonderingarna rörande
den mittenkoalitioll', som han vid sina samtal med kungen förklarat
sig beredd försöka åstadkomma.
9
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I brev till bondeförbundets riksdagsgrupp förfrågade han sig
huruvida riksdagsgruppen vore villig att "med några ledamöter
deltaga" i en regeringsbildning. Han erbjöd gruppen bl a chefsskapet
för jordbruksdepartementet. Programmet för den nya regeringen
skulle vara att "söka främja ett väl avvägt framstegsarbete på
borgerlig grund".172
På eftermiddagen samma dag tog bondeförbundets riksdagsgrupp
ställning till regeringsanbudet. Beslutet blev avböjande, vilket med
delades Ekman i brev samma dag.71 3
Av allt att döma hade emellertid Ekman tagit kontakt med ett
par enskilda medlemmar av bondeförbundet, närmare bestämt Pehrs
son i Bramstorp och troligen K G Westman, varvid dessa förklarat
sig villiga till personliga engagemang.174 Påföljande dag, den 4 juni,
återkom nämligen Ekman med en ny förfrågan till Olsson i Kullen
bergstorp, vari han undrade hur denne skulle ställa sig, därest en
skilda ledamöter av bondeförbundets riksdagsgrupp inträdde i den
nya regeringen. "Skulle du anse det stridande mot partiets beslut
och vara egnat att framkalla missnöje inom partiet? Eller skulle
du anse att regeringskandidaterna kunde kvarstå i gruppen och att
deras strävanden att inom regeringen söka förverkliga partiets pro
gram kunde röna förståelse inom densamma?"175
Även denna gång blev svaret negativt. Olsson förklarade, att han
efter överläggning med vissa partikolleger kommit till den uppfatt
ningen, "att ett arrangemang i enlighet med frågans innebörd vore
i_ grund och botten att kringgå och åsidosätta den verkliga meningen
och innebörden i bondeförbundets riksdagsgrupps nyss fattade beslut
att avböja medverkan i den nya regeringen för bondeförbundets
del, ...". Han ansåg sig därför inte kunna godta ett dylikt till
vägagångssätt, helst som bondeförbundet redan hade "inhöstat myc
ket tråkiga erfarenheter av ett förut inträffat fall av liknande be
skaffenhet" . 176
Uppenbarligen tolkade Ekman bondeförbundsledarens svar så, att
om någon ledamot av förbundet skulle engagera sig i regeringen, så
skulle denne komma att uteslutas ur partiet. I varje fall synes han
ha förelagt kungen den tolkningen den 5 juni.71 7
Bondeförbundet var därmed ur räkningen som regeringspartner.
Beslutet var definitivt och oåterkalleligt.
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Beträffande liberalerna fick Ekman, enligt hans egen uppteckning
den 5 juni, muntligt besked av Eliel Löfgren. Det liberala partiet
önskade inte såsom helhet betraktat inträda i någon regerings
koalition. Däremot skulle partiet inte lägga hinder i vägen, därest
enskilda ledamöter ville inträda i den nya regeringen. 178 Enligt en
senare uppgift av Ekman skulle skälet till att liberalerna inte ville
engagera sig i regeringen "såsom parti" ha varit, att två av 2. kam
marens fyra liberala ledamöter röstat emot inmalningstvånget. 179
Trots den till synes generösare attityden från liberalerna fann
Ekman föga gensvar på enskilt håll. Ett allvarligt försök gjordes att
värva Björn Prytz och Martin Pehr, men båda tackade nej i två
omgångar den 5 juni, sista gången kl 1130, d v s en halvtimme innan
Ekman skulle föredra läget för kungen. I första varvet anförde de
som skäl meningsskiljaktigheter mellan frisinnade och liberaler i
försvarsfrågan samt beträffande inmalningstvånget. Dessutom före
bar de, att man inom liberala partiet reste starkt motstånd mot deras
medverkan. I sitt slutgiltiga besked anförde de att bondeförbundets
vägran spolierat planerna på en regering av centerkaraktär och att
deras egen medverkan "skulle innebära ett alltför smalt tillskott"
för att hjälpa upp saken.180
Den "mittenkoalition", som Ekman inför kungen sagt sig efter
sträva, låg den 5 juni således helt utom räckhåll. Resultatet förefaller
inte ha kommit som någon överraskning för den blivande regerings
chefen. Kontakterna med Olof Olsson och Eliel Löfgren tyder inte
på något djupare personligt engagemang från Ekmans sida. Bonde
förbundets svar kan t o m ha mottagits med viss lättnad. 181 Däremot
torde Ekman ha funnit de påtagliga svårigheterna att finna hugade
enskilda ministerkandidater mera besvärande. 182

EKMAN OCH HANSSON.
VKNSTERSAMVERKANS EPILOG
Den 1 juni hade P A Hansson inför sin partistyrelse betonat, att
under förutsättning att budet gick till socialdemokraterna borde
partistyrelsen fixera ett program och framlägga detta för de fri
sinnade. Socialdemokraterna borde dessutom kunna förbehålla sig
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rätten att publicera programmet om så skulle anses erforderligt. Om
de frisinnade ej ansåge sig kunna stödja ett sådant program kunde
det socialdemokratiska partiet med hänvisning härtill frånsäga sig
ansvaret för regeringskrisens avveckling. Hansson framhöll vidare
att förhandlingarna med de frisinnade hade "gått knaggligt långa
stycken", men att utsikt fanns till vissa begränsade resultat. Det
program, som Hansson ville lägga fram, borde enligt hans egen
mening uppfattas som ett naturligt försök från partiets sida att
fixera de egna ståndpunkterna samt att söka få svar på de dittills
gjorda framställningarna. Hansson hade också som underlag för
den efterföljande diskussionen presenterat ett programförslag. 183
Den 3 juni sammanträdde den socialdemokratiska partistyrelsen
på nytt. Hansson meddelade att för dagen vore intet annat att
notera, "än att regeringen avgått och kungen vore sysselsatt med
att sondera terrängen". Beträffande regeringsanbudet till Ekman
gjorde Hansson inga kommentarer.
Hansson hade vidare i samråd med P E Sköld överarbetat och
kompletterat sitt programförslag, vilket efter någon diskussion och
vissa justeringar godkändes. Några kommentarer till krisläget gjordes
inte och fortfarande bedömdes det uppenbarligen tänkbart att partiet
skulle erhålla ett regeringsanbud. Det var närmast för denna hän
delse det fastställda programmet var avsett. 184
Men något regeringsanbud kom inte. När Ekman den 4 juni
kallade Hansson för att få kännedom om det socialdemokratiska
partiets syn på en eventuell ny ekmansk ministär tog Hansson
emellertid med programmet.
Beträffande detta samtal föreligger två relationer, nämligen dels
den redogörelse P A Hansson lämnade inför riksdagsgrupp och
partistyrelse påföljande dag, dels en uppteckning av Arvid Lindman
den 5/6. Den senare är baserad på Lindmans samtal med kungen
samma dag, varvid denne bl a relaterat Ekmans redogörelse för sina
åtgärder rörande regeringsuppdraget.
Först till Hanssons redogörelse. Enligt denna skall Hansson inled
ningsvis ha erinrat om de samtal, som förekommit ang&ende vänster
samverkan. Därefter hade han presenterat det av partistyrelsen före
gående dag fastställda reformprogrammet, Under samtalets gång
hade Ekman visserligen visat en viss tveksamhet beträffande vissa
1.32

socialförsäkringsfrågor men i huvudsak förklarat sig villig att stödja
reformförslaget - "ungefär så hade han tänkt sig regerings
programmet".
På Hanssons förfrågan om den tilltänkta regeringens samman
sättning hade Ekman uppgivit, att den skulle bestå av frisinnade
ledamöter jämte ett par liberaler. "Det skulle således bli en vänster
regering." Någon samverkan med högern skulle inte ifrågakomma.
På Hanssons erinran om nödvändigheten av att ge regeringen
ett starkt parlamentariskt underlag svarade Ekman, att samma krav
även framställts från högerhåll. Till sist hade Hansson också fram
hållit, att om regeringen avsåg föra en klar vänsterpolitik, så skulle
den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställa sig välvilligt av
vaktande. Ekman hade då förklarat, "att han ville föra en sådan
vänsterpolitik".
Hansson gjorde sig emellertid inga illusioner. Inför riksdagsgrupp
och partistyrelse den 5/6 förklarade han, att han var helt klar på,
"att hr Ekman icke ville vara med om att sluta något fast avtal
med det socialdemokratiska par�iet". 185 Vänstersamverkan hade fått
sin epilog. 186
Kl 1200 den 5/6 erhöll Ekman företräde hos kungen. Enligt Arvid
Lindman meddelade därvid Ekman bl a, att han och Hansson disku
terat den ovan nämnda promemorian. I stort hade Ekman funnit
promemorian ganska moderat, men där hade funnits vissa punkter,
som de frisinnade inte kunde gå med p&. Av Ekmans framställning
hade vidare framgått, att det inte varit fråga om att socialdemo
kraterna skulle gå med i regeringen, men att de möjligen skulle kunna
vara med och stödja i vissa frågor om de själva i sin tur finge löfte
om stöd från den nya regeringen. 187
På det hela taget ger de båda relationerna en samstämmig skild
ring av den anda, i vilken diskussionen hade förts. Ekman hade
aldrig avsett att ta upp socialdemokrater i sin regering. Han hade
heller aldrig övervägt att förhjälpa Hansson till makten genom att
ställa sig själv eller några av sina partikamrater till förfogande i
en socialdemokratisk/frisinnad koalition. 188 Anledningen till att
Ekman kallade på Hansson kan därför synas nll.got oklar. Sannolikt
ville han endast göra sig underrättad om Hanssons syn på regerings
problemet samt vilka framstötar han såsom regeringschef kunde för-
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vänta sig från det socialdemokratiska partiet. Genom sin promemoria
hade Hansson gett tämligen klara besked. Det fanns dessutom ytter
ligare ett konkret skäl till sammanträffandet men därom mera nedan.
Regeringskrisen 1930 har inte varit föremål för någon grundligare
undersökning. I ett par handböcker, i denna sak uppenbarligen base
rade på samtida material, har gjorts gällande att socialdemokraterna
genom de 1929 inledda förhandlingarna funnit det naturligt, att
dessa nu fullföljdes med en gemensam regeringsbildning. Den social
demokratiska reaktionen på krisens upplösning skulle ha varit inten
siv och bitter, främst därför att partiet inte ens tillfrågats vid
regeringsbildningen. 189
Skälen till den eventuella bitterheten och besvikelsen skall inte
diskuteras här. Regeringskrisens avveckling var slutfasen i den kamp,
som förts mellan Hansson och Ekman rörande vänstersamverkans
mål och medel. Initiativet till vänsterförhandlingarna och spekula
tionerna kring en eventuell regeringssamverkan kom från social
demokratiskt håll. Vänstersamverkan avsåg, enligt socialdemokra
tiskt synsätt, en med de frisinnade organiserad samverkan rörande
genomförandet av ett vänsterprogram. Ekmans attityd och mål
sättning hade varit en annan. Ekman hade velat begränsa under
sökningarna till att gälla frågor, kring vilka man kunde konstatera
enighet och därför kunde etablera gemensamma aktioner. För en
samverkan på regeringsplanet hade Ekman aldrig visat något intresse,
än mindre uttalat sig. I dessa delar synes Ekman ha haft stöd i parti
opinionen.
Beträffande vänsterprogrammet hade Ekman redan före regerings
krisen avvisat den socialdemokratiska förhandlingslinjen. Den enda
större fråga som fick sin lösning inom ramen för vänstersamverkan
var försvarets utredningsfråga. Kring denna förelåg emellertid en
principiell enighet redan från början. Dess lösning åstadkoms således
enligt den ekmanska linjen.
Sammanträffandet den 4 juni var socialdemokraternas sista till
fälle att avlocka Ekman några bindande löften. Resultatet blev ned
slående. Vänstersamverkans definitiva skeppsbrott var från deras
synpunkt ett faktum. En ny ekmansk "vågmästarregim" stod för
dörren.
Helt lottlös gick emellertid inte Hansson från mötet. Under sam-
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talets gång förfrågade sig nämligen Ekman huruvida Hansson ville
åta sig ordförandeskapet i den kommande försvarsutredningen.
Hansson accepterade omgående - en uppgift som han förteg vid
gruppmötet följande dag.19°
I allmänhet hade man nog förväntat att Ekman i regeringsställ
ning skulle välja en ordförande ur de egna partileden, t ex Gustav
Rosen. Valet av Hansson låg emellertid helt i linje med Ekmans
tidigare uppläggning. Genom kompromissen med socialdemokraterna
samt det förestående regeringsskiftet hade högern förlorat initiativet
i försvarsfrågan. Återstod så ned- och avrustningsattackerna från
delar av socialdemokratin. Det hotet var Hansson bäst skickad att
avvärja. Det fanns goda skäl för Ekman att även fortsättningsvis
odla samarbetet med Hansson i denna fråga.
Vid sin föredragning för kungen den 5/6 hade Ekman sagt, att
han trodde att ministerlistan kunde vara klar på aftonen påföljande
dag. Kl 1800 den 6/6 hade han också kommit upp till kungen och
meddelat att sammansättningen av regeringen var klar utom be
träffande utrikesministern. Angående denna post hade han först
vänt sig till envoyen Hamilton i Helsingfors, som inte varit ovillig
men p g a ohälsa ansett sig nödgad ta en längre tids ledighet. Ek.man
hade därefter i två omgångar vänt sig till kabinettssekreteraren
Hennings, men denne hade varit obeveklig. Ekman hade då
telegrafiskt kontaktat envoyen Heidenstam i Moskva, som emeller
tid inte vågat åta sig p g a bristande parlamentarisk vana. Först om
kring kl 2330 blev det klart att landshövding Ramel skulle bli den
nye utrikesministern. Av Arvid Lindmans redogörelse för denna
fråga får man intrycket att kungen hjälpt Ekman på traven. Sin
egen roll i sammanhanget understryker Lindman genom att påpeka
att han själv vid tidigare tillfälle gett kungen en vink om Ramels
kandidatur.191
Ek.man hade själv vid sidan av posten som regeringschef tagit jäm
väl försvarsministerportföljen. Om han varit tvingad därtill eller haft
speciella motiv kan diskuteras. I pressen rörde sig spekulationerna till
en början främst kring Gustav Rosen, som varit försvarsminister i
Ekmans första ministär. Efter hand fördes emellertid Rosen ur dis
kussionen och i stället dök generaldirektör Karl Levinson upp som
den starkaste kandidaten.192 Levinson hade tidigare varit konsult
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i ministären Branting/Sandler 1924-1926.
Men först till Rosen. I Svenska Dagbladet uppgav man den 5
juni att Rosen sannolikt inte skulle komma med. Anledningen skulle
dels vara att han inte ville försitta chanserna att bli landshövding i
Västerbottens län, dels motiv av enskild art. De senare skulle ha be
tytt mest.193 Den 6 juni påstod Dagens Nyheter att skälet till att
Rosen ställdes utanför inte hade med landshövdingeutnämningen att
göra utan att det varit andra motiv som varit avgörande.194 I en upp
teckning från ett samtal med den frisinnade gruppledaren i första
kammaren, Kvarnzelius, påstår Arvid Lindman att Kvarnzelius
antytt, att det var Rosens något trassliga ekonomi som gjort att
denne uteslutits.195 Hur det verkligen förhöll sig är oklart. I ett brev
till Ekman några dagar efter regeringsskiftet uttalar Rosen en viss
skepsis mot den nya regeringen, vilket skulle kunna tolkas som ett
utslag av missnöje från Rosens sida. 196 .i\ven Ekman synes ha noterat
en viss besvikelse hos Rosen över den uteblivna taburetten. 197 Det
anförda skulle tyda på att uteslutningen av Rosen skulle ha bottnat
i personliga motiv.
I ett senare brev till Ekman förnekar emellertid Rosen att han
på något sätt skulle känt sig förbigången. Till stöd härför erinrar
sig Rosen att han under regeringskrisen blivit uppringd av en nyhets
byrå, som ville meddela Rosen att han av viss anledning inte skulle
komma med i regeringen. Rosen hade då ringt upp Ekman och blivit
anmodad att komma hem till denne. Ekman hade då förklarat att det
vis�t inte var klart vem som skulle bli försvarsminister. Ekman ville
nämligen först låta Rosen välja mellan att bli försvarsminister eller
landshövding i Västerbottens län. Rosen hade svarat, "utan ett ögon
blicks betänkande", att han naturligtvis helst föredrog sistnämnda
ämbete. "Ja", hade Ekman svarat, "då har Du ju Din framtid tryg
gad. Och vi äro i den nya regeringen tillräckligt många för att få
igenom denna utnämning." Felix Hamrin, som också varit när
varande, hade instämt häri.198
I en handskriven, tyvärr odaterad minnesanteckning, lämnar
Rosen vissa uppgifter som skulle tyda på att han verkligen erbjudits
landshövdingestolen i juni 1930. Bl a skulle Ekman i slutet av juli
vunnit kungen för utnämningen.199 Men även om det förhåller sig
så att Rosen formellt ställts i den valsituation han beskriver, är det
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ingalunda säkert att Ekma:n verkligen ville ha med Rosen i rege
ringen.
Ekman kontaktade nämligen aldrig Rosen angående försvars
ministerposten. Det var Rosen som förde frågan på tal. Ställd inför
uppgiften att förklara sig konstruerade Ekman en valsituation, som
rimligen inte borde funnits. Landshövdingestolen i Västerbotten skulle
inte bli ledig förrän i mitten av påföljande år. Lika väl som Ekman
kunde vara försvarsminister under endast ett år för att sedan låta
sig avlösas, kunde han ha erbjudit Rosen posten för att avlösa denne,
när tillträdet till landshövdingeämbetet blev aktuellt. Det är visser
ligen högst sannolikt att Ekman redan tidigare tänkt sig att erbjuda
Rosen Västerbottenslänet. Rosen var ett naturligt val. Men när han
nu helt plötsligt måste förklara sig inför sin gode vän så utnyttjade
han Rosens kandidatur till att avvärja dennes anspråk på försvars
ministerposten. Spontant svarade Rosen ja, Något annat var inte
att vänta, men därmed hade också Ekman tagit sig ur ett känsligt
personligt dilemma. Möjligen genomskådade Rosen denna manöver
senare, vilket skulle kunna förklara hans något syrliga attityd till
ministären.200
Av allt att döma synes Rosen vid denna tidpunkt ha varit på
väg ur "rikspolitiken". Visserligen erbjuder Ekman honom en plats
i 1930 års försvarskommission men i det brev Rosen beskriver sin
valsituation, beklagar han sig också över att varken Ekman eller
dennes regeringskamrater hade kontaktat honom i de aktuella riks
dagsfrågorna. 201
Den 6 juni utpekades Karl Levinson som den blivande försvars
ministern av en rad tidningar.202 I 'sin PM från samma dag påstår
sig Lindman med säkerhet veta att Levinson erbjudits att bli försvars
minister, men att han avböjt på morgonen den 6 juni. Ekman skulle
därför ha tvingats ta försvarsministerposten. 203
Konkreta belägg för Ekmans eventuella ansträngningar att skaka
fram en försvarsminister· saknas.204 Rosen kan, som framgått ovan,
direkt lämnas utanför Ekmans kandidatlista. Levinson var ämbets
man i första hand och hade, som också framhållits, varit konsult i
den socialdemokratiska ministären 1924-1926. Det bör också på
pekas att han var statssekreterare i försvarsdepartementet under det
första året av Ekmans tidigare ministär. Starka skäl talar för sanno-
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likheten att Ekman verkligen vänt sig till Levinson. Ekman kände
Levinson. Denne var administrativt erfaren och bör ha kunnat
accepteras av socialdemokraterna, med vilka Ekman även fortsätt
ningsvis tänkte samarbeta i försvarsfrågan. Genom att besätta posten
med en icke politiker skulle Ekman kunna utöva ett fortsatt per
sonligt politiskt inflytande över militärfrågorna samtidigt som han
avlastades de administrativa besvären.
Den gjorda sammanställningen synes tyda på att Ekman i första
hand sökte en administrativ kraft för försvarsministerportföljen. Om
detta inte lyckades var han helt införstådd med tanken att t v själv
ta hand om posten. Tillsättningen av 1930 års försvarskommission
förestod. Person- och expertvalet förväntades bli en känslig fråga,
liksom den slutgiltiga utformningen av utredningsdirektiven. Ekman
hade goda skäl att personligen ta sig an det politiska ansvaret för
det militära försvaret.205 Först påföljande år, när kommissionen
funnit sin form, lät han sig ersättas. Hade han verkligen varit ange
lägen om att få en separat fackminister hade han haft Rosen att
tillgå som sista utväg. Men den möjligheten avstod han ifrån.

SAMMANFATTNING
1925 års försvarsbeslut kom aldrig att medföra någon avspänning
i försvarsfrågan. De påföljande åren reste högern upprepade krav
på förnyade utredningar. År 1929 igångsatte den nybildade höger
regeringen en egen utredningsverksamhet i syfte att åstadkomma
effektivisering och förstärkning av försvarsanstalterna. Högerns
framstötar bemöttes samma år av en socialdemokratisk motion, som
gick i motsatt riktning. Socialdemokraterna fann emellertid inte
gehör hos något av de borgerliga partierna och motionen avslogs i
riksdagens båda kamrar.
Efter hand som det blev alltmer uppenbart att högern tänkte
utnyttja sitt regeringsinnehav till att ta initiativet i försvarsfrågan,
ändrade den frisinnade ledaren, C G Ekman, signaler. Under hösten
1929 träffades en principiell uppgörelse mellan socialdemokrater och
frisinnade om ett gemensamt uppträdande i försvarets utrednings-
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fråga. Uppgörelsen gick ut på att båda parter skulle stödja ett krav
på förnyad utredning. Kravet skulle förenas med särskilda direktiv,
avsedda att tillgodose det gemensamma vänsterintresset. Kostnaderna
skulle hållas inom den av 1925 års riksdag fastställda ramen, Åsik
terna gick emellertid isär på en punkt. Hansson ville för att till
fredsställa en stark vänsterfalang inom sitt eget parti att utrednings
direktiven skulle omfatta jämväl en undersökning av möjligheterna
till en isolerad avrustning. Ekman, som ansåg att tiden ännu inte
var mogen för mera radikala nedrustningsåtgärder och därför t v
ville slå vakt om 1925 års försvarsbeslut, motsatte sig det nämnda
utredningsalternativet. I allt väsentligt torde dock Hansson och
Ekman ha varit ense och möjligheterna att finna en för båda parter
godtagbar formulering av direktiven bedömdes rätt goda.
Vid början av 1930 års riksdagssession återkom socialdemokraterna
med föregående års motion i försvarsfrågan. Redan i remissdebatten
hade Ekman principiellt tillkännagivit sin anslutning till det för
väntade utredningskravet. Inför motionens behandling i statsutskot
tet träffades en uppgörelse mellan socialdemokrater och frisinnade
om utredningsdirektivens formulering, vilken bl a innebar att de
frisinnade accepterade socialdemokraternas önskemål om att få med
alternativet isolerad avrustning mot att man samtidigt starkare
markerade utredningens allsidiga karaktär.
Statsutskottets utlåtande, som dikterades av den socialdemokra
tisk/frisinnade majoriteten lades sedan till grund för riksdagens
hemställan hos Kungl Maj:t om förnyad utredning.
Uppgörelsen i försvarsfrågan träffades inom ramen för de över
läggningar mellan socialdemokrater och frisinnade, som ägde rum
hösten 1929 och våren 1930 i avsikt att utröna förutsättningarna
för ett gemensamt uppträdande i riksdagen. Dessa förhandlingar har
tidigare setts som ett mer eller mindre misslyckat försök att åter
uppliva den vänstersamverkan som ägde rum mellan de båda par
tierna i regeringsställning 1917-1920. Bedömningen torde delvis
ha sin rot i dåtida föreställningar om majoritetsparlamentarismens
egenvärde. Erfarenheterna från 20-talets minoritetsparlamentarism,
som tilldelat det lilla frisinnade partiet en nyckelroll, hade fram
kallat ett utbrett missnöje inom de båda största partierna, högern
och socialdemokraterna. Från båda dessa håll betonade man nöd139

vändigheten av att skapa ett starkt parlamentariskt regeringsunder
lag.
Enligt min mening bör emellertid utfallet av dessa försök till
vänstersamverkan 1929-1930 ses mot bakgrund av de båda berörda
partiernas skilda målsättningar. Pli socialdemokratisk sida syftade
man till en organiserad samverkan för genomförandet av ett konkret
och tämligen omfattande handlingsprogram. Överenskommelsen
skulle självfallet förutsätta vissa kompromisser och ömsesidiga efter
gifter inom ramen för ett "gemensamt vänsterintresse". Samverkan
skulle också i händelse av en kommande regeringskris avse regerings
planet. Frågan huruvida regeringsinnehavet skulle lösas genom en
socialdemokratisk eller frisinnad ministär lämnades öppen. I båda
alternativen förutsattes att de frisinnade skulle stå fast vid det till
tänkta handlingsprogrammet.
C G Ekman ställde sig redan från början rätt kallsinnig till de
programmatiska inslagen i de socialdemokratiska propåerna. I tal
och uttalanden underströk han den ideologiska klyftan mellan
socialism och borgerlig vänster. Avsikten med förhandlingarna var,
enligt Ekmans synsätt, att kartlägga de frågor, kring vilka principiell
enighet redan kunde konstateras och en samverkan därför var möjlig.
Vid riksdagens början 1930 lät han förstå att de frisinnades intresse
var begränsat till vissa konkreta riksdagsfrågor. Någon regerings
samverkan förutsattes aldrig från frisinnad sida.
Det blev också den ekmanska linjen som segrade. Den enda större
fråga som kom att lösas inom ramen för förhandlingarna om vänster
samverkan var försvarets utredningsfråga. Vid regeringskrisen i juni
1930 erhöll Ekman uppdraget att bilda regering och fullföljde detta
utan utfästelser åt socialdemokraterna. Ett sista försök från Hanssons
sida att binda Ek.man till ett gemensamt vänsterprogram avvisades.
Vänstersamverkan i den mening, som initiativtagaren, Per Albin
Hansson, avsett, fick därmed sin epilog.
Från Ek.mans synpunkt bör emellertid resultatet ha tett sig posi
tivt. Samtidigt som han lyckades behålla sitt partis politiska obero
ende kunde han se initiativet i försvarsfrågan glida över från högern
till den borgerliga vänstern. Sina intentioner i denna fråga fullföljde
Ek.man genom att tillförsäkra sig Hansson som ordförande i den
kommande försvarskommissionen samt åta sig jämväl försvars140

mm1sterposten. En fortsatt samverkan med socialdemokratin i för
svarsfrågan bedömdes nödvändig för att stabilisera 1925 års pro
gram. I Hansson torde dessutom Ekman ha sett en garant mot
avrustningskraven från den socialdemokratiska vänstern.
Ekmans och det frisinnade partiets framträdande roll under
mellankrigsperioden har länge tolkats som ett utslag av inneboende
svagheter hos det svenska parlamentariska systemet. Denna före
ställning torde i allt väsentligt ha växt fram ur den kritik som
riktades från de större partierna till höger och vänster mot "våg
mästeri" och "tyngdpunktsparlamentarism" och som även satt sin
prägel på sam- och sentida statsvetenskapliga debatt. Häri ligger
sannolikt ocks:l en god del av förklaringen till att centrumtankens
roll och anspråk på inflytande inom ramen för en realiter funge
rande minoritetsparlamentarism hittills fått en alltför ensidig
behandling.
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154 "P.M. måndagen den 2. juni 1930" ("Lindmans PM 2/6"). Arvid Lindmans
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lenserna, stats- och utrikesministrarna - - -. Konseljen tog inre mer än en
kvarts timmes tid. - - - I små grupper lämnade statsråden konseljen ... Syn
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I sin PM förlägger Lindman sitt samtal med konungen till en tidpunkt före
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172 C G Ekman t Bf rdgrp 3/6 1930 (koncept), C G Ekmans papper, LA 3:1,
KB. Jfr Svenska landsbygdens årsbok 1932, s 45. 0 Sjunneson har här tryckt av
brevet men därvid sannolikt använt sig av en avskrift av originalet, därav vissa
sakligt betydelselösa avvikelser från konceptet. Se också G Jonasson, "Bonde
förbundet vid skiljovägarna 1930-1945" (HT 1969 s 288).
173 Olof Olsson t C G Ekman 3/6 1930, C G Ekmans papper, LA 3:1, KB.
Se också Svenska landsbygdens årsbok 1932, s 46 samt G Jonasson a a (HT 1969
s 288). Se vidare Ny Tid 5/6 1930, "För dagen" (P A Hansson): "Bondeförbundet
höll möte på tisdagseftermiddagen och avböjde engagemang". Se även GHT och
SvD 4/6 1930. Enligt Arvid Lindman skulle Ekman vid sin föredragning inför
kungen den 5 juni ha påstått att bondeförbundet haft omröstning i regerings
frågan, varvid det visat sig att partiet avvisat regeringsdeltagande med endast
en rösts övervikt. "Denna uppgift betvivlar jag ganska mycket", anmärker Lind
man, utan att gå in på motiven för sina tvivel. "P.M. den 6. juni 1930". Arvid
Lindmans samling, vol 26, RA.
174 Vid frisinnade pressföreningens årsmöte 16/1 1931 uppgav Ekman själv,
att två ledamöter ur bondeförbundet förklarat sig villiga att inträda i regeringen.
Han nämnde däremot inga namn. Fris pressför prot 16/1 1931. LA 1 :A 109, KB,
I SvD och GHT den 4/6 1930 uppgavs att Ekman hade planer på att förvärva
K G Westman och Pehrsson i Bramstorp som utrikes- respektive jordbruks
minister,
175 C G Ekman t Olof Olsson 4/6 1930 ( avskrift 4/6 1930, undertecknad av
Ekman), C G Ekmans papper, LA 3 :4, KB. Jfr G Jonasson a a (HT 1969 s 288).
Jonasson har använt sig av avskrifter av originalet, därav vissa verbala avvikelser
från Ekmans avskrift, vilken jag själv använt,
176 Olof Olsson t C G Ekman 5/6 1930. C G Ekmans papper, LA 3:1, KB,
Jfr G Jonasson a a (HT 1969 s 288 f). Jonasson har använt en avskrift av kon
ceptet, vilken tydligen verbalt avviker från det av mig använda originalet. De
"tdkiga erfarenheter" Olsson anförde syftade uppenbarligen på Wohlins enga
gemang i Tryggers ministär 1923-24.
177 "P,M. den 6. juni 1930". Arvid Lindmans samling, vol 26, RA. Se även
anförande av Ekman vid fris pressför årsmöte 16/1 1931. Fris pressför prot 16/1
1931. LA l:A 109, KB. Full klarhet i vad som förekommit vid sammanträdet 3/6
med bf rdgrp har inte kunnat ernås, då prot från sammanträdet inte bevarats så
vitt förf vet.
178 Meddelande från det Liberala partiet rörande regeringsbildandet i juni 1930.
Ant av C G Ekman. C G Ekmans papper, LA 3:4, KB.
179 Fris landsmötets prot 17/6 1930 § 7. LA 1 :A 87, KB.
180 Uppteckning av C G Ekman 5/6 1930 kl 1000 samt B Prytz och M Pehr t
C G Ekman 5/6 kl 1130. C G Ekmans papper, LA 3:1, KB.
181 Ekman vid fris pressför årsmöte 16/1 1931: "Från bondeförbundet fingo
vi det vanliga svaret". Fris pressför prot 16/1 1931. LA l:A 109, KB. Se oekså
Ekman vid förtroenderådets sammanträde 1/5 1931: "1930 sträckte sig talaren
[Ekman], på konungens önskan, till att inbjuda även bondeförbundet, men det
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föredrog att stanna utanför, att kritisera och beljuga, Ledningen av det partiet
ligger faktiskt hos en person, vilken står till höger om högern. Man ser ofta från
det partiets sida utslag av genomsyrad konservatism. Ar det något lockande
att stå i daglig samverkan med folk av dylikt konservativt kynne?" Fris landsf
förtroenderåds prot 1/5 1931 § 11. LA 1 :A 64, KB.
182 Se bl a Arvid Lindmans "P.M. den 6. juni". Arvid Lindmans samling,
vol 26, RA. Se även Fris pressför prot 16/1 1931. LA 1 :A 109, KB.
163 SAP pstyr prot 1/6 1930, SP ark.
164 .SAP pstyr prot 3/6 1930, SP ark. Bland P A Hanssons papper (vol nr 6)
finns det programförslag, som han förelade partistyrelsen den 3/6. I program
förslaget har för hand införts vissa av de den 3/6 beslutade ändringarna.
185 Soc-dem rdgrp prot 5/6 1930, RD, SAP grpkansli. Se även SAP pstyr prot
5/6 1930, SP ark samt P.M. 4 juni 1930, påtecknad av C G Ekman 5/6 1930:
"Promemoria, lämnad av P. Alb. Hansson såsom ett uttryck för socialdemokra
ternas önskemål på den nya regeringen. 5/6 1930. Carl Ekman". C G Ekmans
papper, LA 3:4:5, KB. Ett ex av samma promemoria finns också i P A Hanssons
saml, vol nr 6, ArA. Frånsett vissa olikheter i stavning och interpunktering är de
båda exemplaren identiska inbördes samt tillika med den redovisning av prome
morians inneMll som finns i SAP rdgrp och pstyr prot 5/6 1930.
186 E Wigforss, a a s 360: "Ekmans taktik vid krisen 1930 var för mej slutet
pl försöken att blåsa nytt liv i vänstersamverkan."
167 P.M. 5/6 1930. Arvid Lindmans samling vol 26, RA. (Tryckt i Arvid Lind
man, Dagboksanteckningar, s 259, utg av Nils F Holm, Sthlm 1972). Se även P A
Hansson i Ny Tid 5/6 1930: "Socialdemokratisk medverkan i regeringen har icke
varit frågasatt."
188 Källmaterialet ger inte. besked huruvida Ekman kan ha känt till kontro
verserna mellan kronprinsen och Lindman samt kungens vacklande hållning
"första krisdagen" (se s 128 f).
189 0 Nyman,Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen av utvecklingen efter
1917, s 68, Sthlm 1961 samt S Hadenius, H Wieslander, B Molin, Sverige efter
1900. En modern politisk historia, s 122, Sthlm 1967.
190 P A Hansson t K A Bratt 30/6 1930. K A Bratts ark, vol 1, KrA.
191 P.M. den 6. juni 1930. Arvid Lindmans samling, vol 26, RA.
192 Ang Rosens kandidatur se bl a GHT och SvD 4/6. Ang Levinson se bl a
AB, DN och SocD 6/6.
193 SvD 5/6.
194 DN 6/6.
19s P.M. 20/6 -30. Arvid Lindmans samling, vol 26, RA.
196 G Rosen t C G Ekman 10/6 1930 (del av koncept), Gustav Rosens ark,
oordn hand[, FA i Västerbotten.
197 G Rosen t C G Ekman 9/10 1932. C-R Ekman, Lindekulleg 4, Gbg.
198 Ibid.
199 Odat ant av G Rosen i antbok. Gustav Rosens ark, FA i Västerbotten.
200 G Rosen t C G Ekman 10/6 1930 (del av koncept), Gustav Rosens ark,
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oordn handl, FA i Västerbotten.
201 G Rosen t C G Ekman 9/10 1932. C-R Ekman, Lindekulleg 4, Gbg.
202 Se bl a AB, DN och SocD 6/6.
203 P.M. den 6. juni 1930. Arvid Lindmans samling, vol 26, RA: "Förvisso har
Ekman gjort försök på åtskilliga Ml! men fått avslag. Så är säkert fallet med
generaldirektör Levinson, som erbjudits försvarsministerposten, men på fredag
morgon avsagt sig. Detta gjorde det nödvändigt för Ekman att själv taga denna
befattning."
204 Bland Ekmans papper finns inga sådana belägg. Levinsons papper har inte
offentliggjorts. Se RA-nytt nr 3/1970 s 8, där RA meddelar att arkiv av politisk
betydelse efter Levinson enligt uppgift saknas.
205 Kven om inga definitiva slutsatser kan dras av SvM:s uppgifter i denna
fråga bör p�pekas, att tidningen den 7/6 just angav, att ett av skälen till att
Ekman övertog jämväl försvarsdepartementet var att han därigenom skulle få
tillfälle att utarbeta direktiven till den nya försvarsutredningen.
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Summary
In 1925 the Swedish Riksdag adopted a resolution calling for far-reaching
reductions in the nation's defense organiza_tion. Nonetheless, this decision did not
result in any relaxation of the debate on the defense issue. The Conservative
Party called repeatedly for renewed studies over the coming years, and when it
took over the government in 1928 it initiated a series of studies which were
designed to expand the defense organizafion and make it more efficient. The
Conservative initiative was met the following year by a Social Democratic pro
posal which went in exactly the opposite direction, but the Social Democrats
remained isolatcd on this issue and their proposal met defeat in both chambers
of the Riksdag.
As it became more and more apparent that the Conservatives planned to use
their control of the Government in order to take the initiative in the defense
question, the head of the Liberal Party, C. G. Ekman, adopted a new position.
During the autumn of 1929 the Social Democrats and the Liberals reached an
agreement to cooperate on the defense issue, and when the Social Democrats
raised their proposal once again the following year, the two parties acted as one.
The Riksdag resolved to ask the Government to initiate a new defense study.
The instructions for the subsequent study group were drawn up in accordance
with suggestions proffered jointly by the Social Democrats and the Liberals.
This agreement was reached within the context of the discussions held between
the Social Democrats and the Liberals during the autumn of 1929 and the spring
of 1930 to investigate the possibilities for their acting jointly in the Riksdag.
These talks, known as the "left coopcration," have been viewed as an unsuccess-
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ful attempt to reestablish the cooperation between the two parties which existed
when they sat together as a coalition government from 1917 to 1920. However,
rhis interpretation should be viewed in the context of the divergent aims of the
two parties.
P. A. Hansson, the Social Democratic leader who initiated these talks, aimed
above all at binding the Liberals to a common program of measures. The arrange
ment would of course involve mmual concessions and commitments. It would
also create the prerequisites for a parliamentary majority upon which to form a
left government. C. G. Ekman, on the other hand, was aiming at something
entirely different. He refused to abandon his own and his party's political inde
pendence and he rejected every thought of a coalition government. From Ekman's
point of view, the aim of these talks was to define the issues upon which the two
parties were already in agreement and where cooperation was therefore possible,
In the end it was Ekman who had his way. At the beginning of rhe 1930
session of the Riksdag he told Hansson that the Liberals only intended to
cooperate on certain concrete issues. The only major issue upon which the two
parties reached agreement within the context of these talks was that concerning
the defense smdy. When the Conservative Government fell in June of 1930,
Ekman was asked to form a government and he did so without making any
commitmems to the Social Democrats. This was the epilogue of the "left coope
ration" as envisioned by Per Albin Hansson. On the other hand, Ekman carried
out his intentions in the defense question by assuring himself about Hansson by
appointing him chairman of the defense smdy group. In the meanwhile he
retained his own direct influence on this issue by becoming his own minister of
defense. The initiative in the defense question had been transferred from the
Conservatives to the bourgeois left.
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SVERIGE I FRANSK KRIGFÖRING 1915-1916
Av JEAN-PIERRE MOUSSON-LESTANG

För det franska utrikesdepartementet och den franska general
staben framstod Sverige som en eventuell och t o m sannolik bunds
förvant till Tyskland; i brist på bättre gällde det alltså först och
främst att hålla kvar Sverige i dess neutralitet, för att den ryska
armen utan att splittras skulle kunna koncentrera sig på Tyskland.
Redan i maj 1914 visade det sig nödvändigt att planera ett besök
i Stockholm för Frankrikes president Raymond Poincare och dess
statsminister Viviani på deras herresa från St. Petersburg "för att
inge Sverige tillförsikt angående Rysslands planer och för att förmå
Sverige att inte fullständigt ansluta sig till den tyska politiken''. 1
I Krasnoje Selo (10-23 juli 1914) bad Nikolaus I Poincare säga till
Gustav V, att Ryssland ingalunda tänkte anfalla sitt grannland,
och att tsaren var angelägen om att ett gott förhållande skulle råda
mellan de båda länderna. När Frankrikes president påpekade, att
Sverige förebrll.dde Ryssland att ständigt spionera där, och att Sverige
särskilt klandrade marinattachens ·verksamhet, svarade tsaren: "Det
är mycket möjligt. Krigsministerierna begår ofta sådana oförsiktig
heter; jag skall taga reda på hur det förhåller sig, och om ett fel
begåtts, kommer jag inte att tveka att bestraffa det''.2 Under ett
besök på Drottningholm, den 25 juli, meddelade Poincare Sveriges
kung det fredliga budskap, som tsaren anförtrott honom. I det tal
som den franske presidenten höll samma dag vid galamiddagen på
slottet, gjorde han emellertid inga anspelningar p! detta meddelande
eller på tsarens fredliga avsikter utan nöjde sig med att tala om den
fransk-svenska vänskapen och att prisa Drottningholms och skär
gårdens skönhet. Besvikelsen inom den svenska pressen var allmän,
även hos de liberala tidningarna, som ansåg, att besöket slutat "i en
komisk effekt enligt definitionen: mycket väsen för ingenting". 3

I

Redan i början av kriget anslöt sig Frankrike till den brittiske
utrikesministern Sir Edward Greys förslag att garantera Sverige
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oberoende och integritet, så länge detta land bevarade sin neutralitet. 4
Under de följande månaderna var Frankrike invecklat i det största
slaget i sin historia och kunde inte . föra en verkligt skandinavisk
politik. Däremot kunde det ägna sig åt Italien och Rumänien, och
dess diplomatiska förbindelser med dessa Mda länder bar frukt, d/i
de uppgav sin neutralitet för att förena sig med ententen, det förra
den 23 maj 1915 och det senare den 27 augusti 1916. I dessa bida
fall kom den franska diplomatien att bli avgörande och, i förbigående
sagt, helt i motsättning till Sveriges diplomatiska !itgärder, som vid
tagits i Rom genom Bildt och i Bukarest - via Berlin - genom
Taube. Efter Sveriges upprepade neutralitetsförklaringar den 31 juli,
den 3 och den 8 augusti, tycktes den franska regeringen var'a över
tygad om att Sverige skulle komma att undvika att blanda sig i
kriget. Det var den /isikt, som utrikesminister Theophile Delcasse
delgav journalisten Erik Sjösted den 16 september 1914; han sade
sig vara övertygad om att "de skandinaviska länderna kommer att
stanna utanför konflikten", s/i mycket mera som han sedan sin
ambassadörstid i St. Petersburg visste att Ryssland inte hyste några
fientliga planer mot Sverige.5 Men om Quai d'Orsay höll Sveriges
neutralitet för säkrad, uttalade det sig dock mot den tyskvänliga
partiskhet med vilken den svenska pressen återgav krigshändelserna:
"I dag sade herr de Margerie till mig, att han inte ville dölja för
mig, att man kände sig upprörd och kränkt över en rad anmärkningar
i den svenska pressens redogörelse för krigshändelserna", skrev
Gyldenstolpe, svensk ambassadör i Paris, till utrikesminister K A
Wallenberg!1
Den franska pressen beklagade, att ett stort antal svenska tidningar
endast hämtade sitt nyhetsmaterial från telegrambyrån Wolff, "så att
svenska folket för närvarande inte kan göra sig en exakt föreställning
vare sig om kränkningen av den belgiska neutraliteten eller om de
tyska infallen på franskt område, som föregick krigsförklaringen". 7
Man märkte emellertid, att den svenska regeringen uppträdde "full
ständigt oklanderligt", att general von Matern, chef för trupperna i
Sydsverige, "förbjudit utgivningen av en tidning som betonat det
nödvändiga i att ansluta sig till Tyskland", och att befolkningen,
"som visat de ryssar, som befann sig i Sverige, stor hänsyn", inte var
ansvarig för pressens skriverier. 8 Sv�n Hedin fick helt naturligt den
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franska opinionen emot sig, särskilt då han i september 1914 upp
trädde i det tyska högkvarteret; men man underströk att han i sin
tyskvänliga kampanj helt handlade på eget ansvar, och att den
svenska folkmeningen inte skulle komma att vidkännas honom,
"liksom opinionen i Norge tagit avstånd från Kaiserns andra stora
ombud, Björn Björnson". 9 Man litade på den "skandinaviska lojali
teten".10 Men fransmännen upptäckte, att varken vapnens eller
pressens neutralitet räckte till, när kriget drog ut på tiden. Man fick
snart klart för sig, att Sverige kraftigt underhöll Tyskland med livs
medel och råvaror. Blockaden mot Tyskland innebar alltså vissa
former av kontroll över Sveriges handel och mera allmänt över
den neutrala handeln. De allierades beslut i augusti 191411 att till
lämpa Londonförklaringen av 1909 med väsentliga ändringar särskilt tillämpningen av "den fortsatta resans princip" beträffande
villkorligt kontraband, d v s speciellt livsmedel
tycktes till stor
del bero på Frankrikes hårdnande attityd.12
Under loppet av hösten anslöt sig Frankrike till en ny "Order
in Council", enligt vilken alla Nordtysklands hamnar betraktades
som "bases of supply". Detta tillät å' ena sidan antagandet, att alla
varor, som sändes dit, var avsedda för militära ändamål, och å
andra sidan - fastän villkorligt kontraband hädanefter endast kunde
beslagtas, om det inte var konsignerat eller om skeppspappren inte
angav lastens mottagare - skärptes de tidigare bestämmelserna, ge
nom att det blev den neutrales sak att bevisa skeppslastens "oskyl
diga" användning.13 Då det gällde tillämpningen av dessa beslut,
litade Frankrike för det mesta på den engelska flottan, som var
ansvarig för Atlanten och Nordsjön. 14

II
Från och med våren 1915 började man i vissa franska kretsar
på nytt att räkna med en svensk militärintervention; allt bidrog till
detta: Tysklands segerrika öffensiv mot Riga och Libau, förnyelsen
av den aktivistiska propagandan i Stockholm, publicerandet av
"Krigsboken" i juni, Gustav V:s tal i Göteborg den 3 maj, Hammar
skjölds tal den 17 juli. Den allmänna tonen i den franska pressen var
mindre välvillig än pä hösten 1914, och Sveriges ambassadör Gylden
stolpe rapporterade snart om denna omsvängning.15 I de franska tid159

ningarna underströk man särskilt vilken fördel det skulle vara för
de allierade, om importen av livsmedel till Tyskland från eller genom
Sverige avbröts. 16 Man gick t o m ännu längre: eftersom Storbritan
nien inte kunde garantera en fullständig blockad mot Tyskland och
som - på grund av bristande bevakning från engelsk sida - "Ber
gen, Trondheim och Narvik å ena sidan, Göteborg, Malmö, Gedser
och Karlshamn å andra sidan inte är annat än tyska transitohamnar",
måste de som tack vare sitt geografiska läge "hopat stora vinster
genom att förse den ene eller den andre av de krigförande med nya
förråd och som inverkar på krigets varaktighet", utan dröjsmål upp
fordras att uttala sig för eller emot. 17 Samtidigt fick armens general
stab oroande nyheter om Sveriges militära förstärkning: sedan krigets
början hade alla äldre årsklasser varit inkallade och beväringen ökats
till 350 000 man och landstormen till 175 000; vapenindustrin hade
gjort oerhörda ansträngningar för att förse dessa trupper med vapen
och ammunition; kort sagt, den svenska armen hade blivit en fält
arme.18
Vid deputeradekammarens utrikesutskott, där en "skandinavisk
kommitte" bildats, togs frågan om Sveriges ställning upp den 18 juni
1915 av socialistdeputeraden Marius Moutet med syftet på Viviani:
1) "Kan konseljpresidenten säga om regeringen befattar sig med
Sveriges hållning gentemot de allierade"? 2) "Kan konseljpresidenten
ange vad regeringen har gjort och har för avsikt att göra för att av
värja en eventuell fara"? Dagen efter, den 19 juni, var det Delcasse,
som i Vivianis närvaro lugnande svarade: "Visst är drottningen
tyska, men kungen är snarast neutral; officerarna, som nästan alla
har utbildats på tyska krigsskolor, är för kriget, men borgerskapet
och folket vill ha fred, och ministern är helt för att neutraliteten skall
bevaras".19 I själva verket var utskottets socialistiska medlemmar väl
underrättade om den svenska politiken och om betydelsen av den
finska frågan genom professor Andre Waltz, själv socialist och vän
till Branting. Det är bevisat, att Waltz av fruktan att se Sverige gå
över till den tyska alliansen hade satt igång en kampanj i parlamen
tets kulisser för att förmå regeringen att fastställa sin svenska politik;
det var nämligen oundvikligt, att en hel del franska politiker och
riksdagsmän skulle komma att fråga sig om den ryske bundsför
vantens politik i Finland var berättigad. Branting, som mottogs av
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Poincare i Paris den 16 juli 1915, påpekade för denne, att "det för
att i framtiden skingra alla missförstånd mellan Ryssland och Sverige
är nödvändigt att ge större konstitutionell frihet åt Finland",20 Men
Quai d'Orsay hade knappast något val, och Delcasse ansåg att poli
tiskt sett fanns det ingen finlandsfråga; han yttrade t o m: "Framför
Petersburgs murar befinner sig den finska staden Viborg; av säker
hetsskäl kan man inte begära, att Ryssland skall tåla dess existens".2 1
Utskottet för sin del ansåg, att man inte fick dröja med att börja
propagera mot tyskpartiet i Stockholm. Den 28 juli kunde Sjöstedt
meddela T Höjer, att uppdraget att bedriva denna propaganda till
delats A Waltz, som för övrigt genast efter det han kommit till
Stockholm och tagit in på Strandhötel, ställts under detektiva poli
sens uppsikt. 22 Waltz, vars förbindelser med det franska utrikes
ministeriet länge förblev besvärliga, tog genast itu med att avslöja
och bekämpa aktivismen, samtidigt som han understödde dem som,
framför allt inom vänsterpartierna, arbetade på att vidmakthålla en
strikt neutralitet. För ögonblicket hade denna verksamhet två syften:
a) att bekämpa Svenska telegrambyrån, som hade översvämmat den
svenska pressen med telegram från Berlin - eller t o m med telegram,
som ihopsatts vid den tyska beskickningen i Stockholm
och som
samtidigt utelämnat eller förfalskat telegrammen från Frankrike till
den grad att den svenska allmänheten knappast hade hört talas om
slaget vid Marne. 23 Under sommarens lopp grundade Hjalmar Lund
berg med Waltz' stöd Stockholms telegrambyrå, som hädanefter gav
den svenska allmänheten en mera nyanserad bild av kriget;
b) att organisera en resa till Frankrike för en svensk delegation.
Denna resa ägde rum i november 1915. Efter att ha mottagits i Paris
i deputeradekammaren och i senaten24 besökte den svenska delega
tionen fronten mellan den 24 och 27 november. Aven om två av
delegationens medlemmar, den socialdemokratiske riksdagsmannen
Christiernsson och professor Fredrik Böök, efter hemkomsten till
Sverige skrev artiklar, som snarast var ogynnsamma för Frankrike
och på så sätt visade att de inte hade "la reconnaissance de l'esto
mac' ", var de flesta imponerade av den franska krigsviljan; detta
var fallet med den förre liberale ministern Adelswärd25 och social
demokraten Erik Palmstierna, vars resa medförde hans övergång
till de västliga demokratiernas sida.26
11
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III

Parlamentet var inte ensamt om att inse vilken roll Sverige kunde
komma att spela, om man inte aktade sig för de tyska intrigerna.
Vid samma tid som Waltz skickades till Stockholm, utnämnde den
franske krigsministern där en militärattache, major Thomas, tv/i
män som utanför det franska utrikesdepartementet kom att arbeta
på att rätta till den alltför optimistiska syn, som Paris hade p/i
Sveriges politiska läge. Redan i oktober hade Thomas upprättat en
underrättelsetjänst, som bestod av tvil avdelningar; den ena, handels
avdelningen (service commercial), inriktade sig p/i att upprätta en
exakt statistik över Sveriges import och export, att övervaka krigs
smugglingen och att upptäcka vilka sätt tyskarna använde för att
genom eller trots svensk lag förse sig med varor; den andra, militär
avdelningen (service militaire), hade som uppgift att övervaka den
tyska sjöfarten i Östersjön, hamntrafiken fr1in Bottniska viken till
Kalmar och den livliga trafiken mellan Luleå och Tyskland. 27 Sve
riges handelssv1irigheter med England, som aktivisterna försökte ut
nyttja, och de engelska ub1itarnas verksamhet i Östersjön kom Tho
mas i december 1915 att frukta, att en tillfällighet skulle kunna
åstadkomma ett krigsutbrott. Han uppskattade den svenska armen
till en halv miljon man (160 180 ooo i fältarmen, 150 175 ooo i
förläggningarna och 160 a 180 000 i landstormen). Det var alltsil en
styrka, som man måste räkna med, n1igot som kom Thomas att fram
föra tre hypoteser ang1iende den svenska generalstabens planer:
1) En expedition för att bistå Finland. Den hade kunnat utföras
under sommarens lopp, när tyskarna hotade Riga och gick mot Petro
grad. En svensk landstigning i Finland skulle ha avskurit Ryssland
fr1in Arkangelsk, satt den ryska flottan ur spel och undanh1illit stora
tillgilngar för den ryska krigsindustrin. Situationen var nu en annan,
ty Ryssland hade ändrat sig och skickat trupper till Finland. En
finsk revolt, som tyskarna för övrigt arbetade p/i, var förutsättningen
för att Sverige skulle kunna skicka trupper till Finland.
2) Överförandet av en svensk landstigningsstyrka till Tyskland.
Denna styrka skulle inte kunna överstiga 120 a 150 000 man, n/igot
som skulle vara otillräckligt för att 1istadkomma n/igot av betydelse.
Dessutom skulle dessa trupper st/i under tyskt befäl, vilket tycks
vara en av orsakerna till att förhandlingarna mellan de tyska och

a
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svenska generalstaberna misslyckades. Eftersom Sverige måste trygga
Stockholms och Norrlands säkerhet, måste det behålla åtminstone
två aktiva divisioner och skulle endast kunna ställa fyra divisioner
till förfogande för en landstigning. Denna hypotes hade liten utsikt
att bli förverkligad med tanke på ryssarnas omorganisation.
3) Ett angrepp mot Narvik. Då Tyskland måste ha tillgång till
sina importvaror, kunde det begära att Sverige garanterade säker
heten för rutten Narvik-Boden-Trelleborg-Sassnitz genom att
ockupera Narvik, vilket var lätt att göra för Sverige med de trupper,
som var förlagda i Boden. Denna hypotes var rimlig men förde med
sig risk för krig med Norge.
Stödd på dessa antaganden angående en svensk stridsaktion före
slog Thomas den 9 december 1915 det franska högkvarteret en
interventionsplan28 för de allierade. Den föreslagna interventionen
krävde endast få trupper, eftersom Skandinavien var och borde förbli
"en sekundär krigsskådeplats". Denna plan hade två syften: a) att
förhindra att Sverige med sin arme ingrep i Finland, b) att avskära
handelsvägen genom Sverige för Tyskland. Utförandet av planen
krävde: 1) att de svenska kusterna uts·attes för en blockad, som gick
tvärs igenom Öresund och som utnyttjade den engelsk-ryska flottan i
Östersjön för att förhindra sjötransporten, även om man genast måste
öka flottans resurser, om de var otillräckliga; 2) att de två hamnar,
Narvik och Trondheim, genom vilka Sverige kunde stå i förbindelse
med utlandet, besattes, något som var enkelt att utföra och som
skulle bli mycket besvärande för Sverige. För närvarande tycktes
dessa platser inte vara tillräckligt starkt försvarade mot Sverige,
särskilt som de hölls av den norska armen. Ockupationen av dessa
städer förutsatte emellertid en militär överenskommelse med Norge.
Fastän man föreställde sig att detta land var på ententens sida, gjor
des stora ansträngningar för att föra Norge närmare Sverige, och
Englands kontrollåtgärder retade norrmännen. Om man inte fick till
stånd en överenskommelse med Norge skulle ententen kunna komma
att tvingas till förhandlingar senare och hindras från att först
besätta Norges hamnar, och Norge skulle kanske kunna förmås att
ställa sig på Sveriges sida, vilket skulle ge den tyska flottan en ut
märkt operationsbas. Å andra sidan skulle, om kustblockaden och
ockupationen av Norges hamnar kom till stånd, den egentliga striden
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med svenska armen bli mycket ringa, eftersom den svenska general
staben inte ägde tillräcklig initiativförmåga och mycket lätt genom
list och hot från olika sidor skulle kunna förmås att förbli overksam.
Svaret från det franska högkvarteret kom Thomas tillhanda en
månad senare och åstadkom säkerligen en stor besvikelse, ty det till
intetgjorde fullständigt hans analys. Eftersom det innehöll det
franska befälets skandinaviendoktrin och dessutom var undertecknat
av Joffre äger det det största intresse för oss. Det innehöll två typer
av anmärkningar:
1) Militära anmärkningar: a) om Sverige besatte Narvik och
Trondheim för att säkra centralmakternas import, skulle det räcka
om de allierade blockerade de skandinaviska nordsjökusterna för att
hindra fienden att använda dessa hamnar; b) de allierades land
stigning i Sverige skulle inte ge något annat resultat än en splittring
av koalitionens trupper och följaktligen spela Tyskland i händerna.
c) en blockad mot kusterna vid Östersjön och Bottniska viken var
en krigsoperation, som de allierade flottorna omöjligt kunde utföra.
Hotet mot Stockholm skulle vara av värde endast om det kunde
utföras av den ryska flottan; detta var otänkbart. d) slutligen var
den ryska armen knappast stark nog att hålla stånd mot Tyskland
och skulle inte kunna företa ett fälttåg mot Sverige, särskilt om en
revolt utbröt i Finland.
2) Ekonomiska anmärkningar: trots att Sverige försåg Tyskland
med färska produkter i stor skala, måste Frankrike behandla Sverige
hänsynsfullt på grund av a) de försändelser, som Sverige tillät Frank
rike att sända transito till Ryssland, b) de råvarouppköp, som de
allierade gjorde i Sverige och som vid en konflikt med Sverige skulle
upphöra.
I gengäld skulle en blockad av de skandinaviska nordsjökusterna
tilldela Sveriges ekonomi ett kraftigt slag, eftersom det måste köpa
livsviktiga råvaror såsom säd, fett och textilier från utlandet. Joffres
slutledning var att ur dubbel synpunkt, militärisk och ekonomisk,
hade Frankrike och dess allierade intresse av att undvika strid med
Sverige. Han ansåg för övrigt, att Sverige inte befann sig i en sådan
belägenhet att det ville blanda sig i ett krig, som allvarligt skulle
äventyra dess ekonomiska intressen. Men om emot all sannolikhet en
strid skulle utbryta, skulle den enda effektiva åtgärden för de
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allierade vara en blockad mot de skandinaviska nordsjökusterna, en
blockad som kunde utföras av de engelska och franska flottorna.30
Denna kloka politik var också den som det franska utrikesministe
riet tänkte föra i samråd med London och Petrograd; Thiebaut, Ho
ward och Nekludoff rådfrågades i december 1915 om lämpligheten
av en åtstramning av blockaden mot Tyskland. Fastän de ansåg att
en sådan åtstramning skulle vara av stort intresse för de allierade,
motsatte sig de tre ambassadörerna detta förslag, för att inte ge Sve
rige, som då skulle ha blivit motarbetat i sina affärsintressen, anled
ning att göra det som dess regering ansågs sträva efter, nämligen gå in
i kriget på fiendens sida.31 Men p/l våren 1916 ändrade den föreståen
de offensiven utsikterna; redan i januari talade den franska pressen
om att "ersätta halvmesyrerna med en verklig blockad". 32 Man ansåg
det nödvändigt att strama åt blockaden och att utvidga den till hela
den tyska kusten och att på så sätt förfara med än större stränghet
mot smugglingen genom att beröva de, mera skrupulösa neutrala
länderna all möjlighet att protestera.33 Nll.gon tid efteråt samman
kallade de allierade i Paris en ekonomisk konferens, som beslutade
att bilda en permanent kommitte "för .att stärka, samordna och ena
den ekonomiska verksamheten för att hindra fiendens tillförsel av
förnödenheter". 34 I Stockholm blev Thomas mer och mer övertygad
om att "Sverige inte är uppriktigt neutralt", och att de allierade
styrkornas seger på kontinenten i hög grad kunde underlättas, om den
svenska exporten på Tyskland avbröts.
IV
Thomas skrev pil. nytt till det franska högkvarteret den 4 februari
1916. För att · förmå överbefälhavaren att visa mera fasthet mot
Sverige räknade han först upp Sveriges viktigaste kränkningar av
neutraliteten:
1) på det politiska området: a) ständiga halvofficiella förbindelser
mellan de svenska och tyska generalstaberna; b) öppnandet av en
kredit på 40 miljoner kronor för Tysklands räkning i Stockholm och
de svenska bankernas vägran att låna till Frankrike;35 c) antagandet
att svenska krigsdepartementet köpt amerikansk ull för Tysklands
räkning; d) officiell tysk korrespondens frln Amerika förmedlad
genom Sveriges officiella representanter;36 e) utställande av svenska
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pass till tyska undersåtar genom de svenska beskickningarna i Mexico
och Washington; f) värvning av svenska officerare för tjänstgöring i
den tyska armen; g) attityden hos de svenska officerarna vid den
persiska poliskåren, som ställt sina trupper till den tyske ministerns
i Teheran förfogande.
2) angående sjöfarten: a) släckning av fyrarna i Öresund för att
hindra att ubåtar nattetid tog sig in i Östersjön; b) anspråk på att
förbjuda ubåtar att i undervattensläge befinna sig i svenskt terri
torialvatten, en åtgärd, som var likvärdig med avstängning av
Öresund; c) ytterligare tidsfrist åt tyska krigsfartyg, som sökt till
flykt i svenska hamnar.
3) På det ekonomiska området: den statistik, "som den svenska
regeringen hela tiden vägrat att lämna men som den franska beskick
ningen lyckats skaffa", gjorde det möjligt att exakt mäta värdet av
den hjälp, som Sverige lämnat "sitt hjärtas bundsförvant"; ändå
innefattade dessa siffror endast den regelmässiga handeln, för vilken
den svenska regeringen frikostigt lämnade nödvändig licens, och
dessa siffror redovisade, inte den mycket livliga sm�gglingen, som
pågick under ljusan dag, inte heller de knep, som användes för att
dölja vissa exportvarors verkliga beskaffenhet.
Vilka var dll de påtryckningsmedel, som de allierade kunde an
vända för att 1) skära ned handeln mellan Sverige och Tyskland,
2) hindra en allmän svensk mobilisering (som Thomas förväntade i
april 1916)?
1) Nedskärningen av den svensk-tyska handeln: a) politisk
påtryckning. De allierade hade gjort framställningar hos de
svenska oppositionspartierna, men dessa ställde som villkor att man
erkände, att Sverige såsom neutralt land hade rätt att sälja sina till
gångar till Tyskland samt att införa alla råvaror, som var nödvän
diga för dess livsuppehälle, särskilt kol. Dessa villkor ansåg Thomas
oantagbara, ty å ena sidan skulle det innebära, att man "för osäkra
fördelar" övergav "de reella påtryckningsmedel, som vår nuvarande
handelspolitik redan givit oss", och å andra sidan "förmår de lagliga
medel, som den ännu svaga parlamentarismen förfogar över, ingen
ting mot den kungliga viljan"; b) ekonomisk påtryckning: eftersom
de inneliggande lagren starkt förminskats genom exporten på Tysk
land, skulle den blockad mot de svenska kusterna, som överbefäl166

havaren förordat i ett brev av den 6 januari 1916, säkerligen mycket
snabbt bli besvärande för Sverige. Men för att snabbt bli effektiv
borde blockaden inte begränsas till Sveriges västkust utan måste ut
vidgas till de övriga nordiska länderna. Annars kunde man riskera,
att Danmark och Norge, "alltför lyckliga över en ny inkomstkälla",
skulle förse Sverige till övermättnad med varor. Risken var stor, att
hela svenska opinionen kom att ställa sig till krigsivrarnas åsikter;
man fick inte heller glömma, att om blockaden hindrade tillförseln
till Tyskland, åstadkom den kanske att Tyskland i utbyte fick
500 000 man, "vars tapperhet och organisation man inte bör för
akta". Thomas ansåg alltså, att blockadförklaringen av de svenska
kusterna förutsatte att den svenska armen sattes ur spel; eftersom en
blockad av de skandinaviska nordsjökusterna skulle vara otillräcklig,
måste man angripa vägarna Luleå-Stettin (exportvägen för Gelli
vaarejärnet), Trelleborg-Sassnitz och Helsingborg-Malmö-Kö
penhamn: de båda förstnämnda kunde angripas från de allierades
ubåtar i Östersjön; för att skära av den sistnämnda vägen måste
man se till att sunden, dvs Öresund och Stora och Lilla Bält, öppna
des för de allierade antingen genom <liplomatiska åtgärder eller med
våld.
2) Förhindrandet av en allmän svensk mobilisering. Tyskland och
särskilt dess ambassadör i Stockholm ·von Lucius försökte driva fram
en allmän svensk mobilisering, kanske mindre för att angripa Petro
grad än för att göra intryck på Ryssland - ett intryck, som en
revolt i Finland skulle förstärka - och tvinga Ryssland till separat
fred. Wallenberg skulle kunna låta sig lockas till en intervention,
som kunde göra Sverige till medlare och med en enda gång och utan
fara ge detta land en stormakts ställning. De allierade borde i första
hand förebygga en allmän svensk mobilisering, ansåg Thomas, men
han dolde inte hur svårt detta var. Om det blev omröstning i riks
dagen, skulle förmodligen majoriteten sätta sig emot anslag till
militära ändamål, men regeringen skulle inte dra sig för att upplösa
riksdagen. Före nya val skulle det förmodligen fattas beslut om
mobilisering. Detta skulle vara ett brott mot konstitutionen. Fick
man i ett sådant fall räkna med upplopp eller med resning från
folkets eller riksdagens sida? Frånsett några uppstudsiga skulle krigs
lag och tvångsmedel förlama all opposition. De socialistiska svens-
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karna och deras ledare Branting, "som är mera benägen att bli stats
man än revolutionär", var försiktiga och t o m räddhågade. Man
måste alltså komma till en brytning av de diplomatiska förbindelser
na och till en väpnad konflikt, som skulle "få hela svenska folket
att sluta upp kring kungen".
Detta är det väsentliga i de skäl, som Thomas androg.37 I själva
verket är de ganska teoretiska och ibland motsägande. Förmod
ligen insåg Thomas, att ett ekonomiskt krig mot Sverige nöd
vändigtvis skulle leda till väpnat strid, och att de allierade
inte var i stånd att börja krig i Skandinavien; varken Ryss
land, vars "arme knappast kan hålla stånd mot Tyskland" enligt
Joffres egna ord, eller Frankrike, som sedan nitton månader tillbaka
bar tyngden av det tyska anfallet och som dessutom just avsänt en
expeditionskår till Tessaloniki, kunde tänka på att öppna en ny front
genom att anfalla Boden eller landstiga på den svenska kusten. Det
franska högkvarteret höll sig till de slutsatser, som fastställts i med
delandet av den 6 januari 1916, och besvarade inte Thomas memo
randum. Denne begärde per telegram den 13 maj 1916 att få veta
"vilket beslut överbefälhavaren fattat, sedan han tagit del av för
slagen i (Thomas) memorandum nr 106 av den 4 februari 1916".38
Han skickade detta telegram i ett ögonblick, då tack vare Steffens
interpellation angående ryssarnas befästande av Åland, aktivismen
fick ett kraftigt uppsving i Stockholm. Men riksdagen vägrade att
på något sätt ansluta sig till denna kampanj, som regeringen för
dömde genom att på, nytt klart bekräfta Sveriges neutralitet den
.17 maj 1916. Thomas ansåg att denna neutralitetsförklaring hade
"tagit död på tyskkampanjen". 39
Det tyska nederl13.get vid Verdun tillintetgjorde allt hopp hos dem
som drömde om ett tyskt-svenskt vapenbrödraskap, och i oktober
1916 började förhandlingar om ett handelsavtal mellan Stockholm
och London. Sverige och Frankrike skulle inte befinna sig i fientliga
läger.
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Resume
Dans les premiers jours d'aout 1914 la France et l'Anglcterre s'etaient engagees
garantir l'independance et l'Integrite de la Suhle aussi longtemps quc cettc der
nil:re conserverait sa ncutralite. Le ministre des Affaires etrangeres Delcassc et la
majorite de !'opinion franyaise estimaient que la Sul:de resterait en dehors du
conflit, et faisaient confiance dans la "loyaute scandinave". Mais, tres vite, il fallut
se rendre a l'evidence: la presse suedoise, en general, adoptait la cause allemande,
tandis que la Suede concourait puissamment au ravitaillement de l'Allemange en
denrees alimentaires et en matieres premieres. Brusquement, au printemps 1915,
Paris commern;a meme compter avec une intervention militaire de la Sul:de aux
cotes de l'Allemange. Deux hommes furent alors envoyes en mission Stockholm
aupres de l'ambassadeur Thiebaut, l'universitaire scandinavisant Andre Waltz, et
le premier attache militaire frans;ais en Suede, la commandant Thomas. A la fin
1915, alors que le blocus impose la Suede avait tendu l'extreme les relations
avec l'Entente, Thomas estimait que le moindre incident pouvait rendre la guerre
"possible". Selon lui, les formes d'intervention suedoise les plus probables
etaient: le transfert d'un corps de debarquement en Allemagne, une expedition
directe en Finlande, enfin etsurtout une action sur Narvik. Thomas soumit alars
au Grand Quartier General (G.Q.G.) un plan visant
empecher )'intervention
militaire suedoise en Finlande et couper l'Allemange la route commerciale par
la Suede. La reponse de Joffrc montra qu'en cas d'entree en guerre de la Suede,
la France estimait suffisant le blocus des cotes scandinaves, et qu'en attendant elle
tenait
menager la Suede en raison du transit vers la Russie et des achats de
matieres premieres necessaires l'Entente. De plus en plus convaincu que la Suede
"n'etait pas sincerement neutre", et inquiee du renouveau de l'activisme germano
phile au printemps 1916, Thomas insista nouveau pour "l'interruption du ravitail
lement de l'Allemange par la Suede". Malgre le rappe! des violations repetees de sa
propre neutralite par la Suede, et l'analyse des moyens de pression dant dispo
saient les Allies, Thomas ne put modifier la doctrine suedoise de l'Etat Major
fram;:ais. L' echec allemand devant Verdum enleva alors toute vraisemblance une
intervention suedoise et confirma le G.Q.G. et le Quai d'Orsay dans leur politique
de prudence.
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SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS CON
FRONTING RESEARCH ON THE SOCIAL
RECRUITMENT OF COMMISSIONED OFFICERS
EIGHTEENTH CENTURY SWEDEN (EUROPE)
Av GUNNAR ARTEUS

This communication* will approach the theme of the colloquy,
RECRUTEMENT - MENTALITES - SOCIETES, from my
experience of relevant historical research. Research involving a num
ber of methodological problems worth considering in principle; and
consisting of a study of the social recruitment of the Swedish officer
corps from 1719 to 1772 within the framework of a newly launched
research project, entided "Armed Forces and Society in Sweden du
ring the Liberty era", which I have been entrusted to direct at the
Institute of History in the University of Gothenburg. 1
The connection between this study and the component Society in
the theme of the colloquy should be obvious, but as far as the com
ponent Mentality is concerned, the link at a first glance may seem
less distinct. As a matter of fact, the link is very strong, even though
it is indirect. To me it seemy very difficult, to put it mildly, to
unravel the frequently complicated web of relations between the
recruitment of a certain army or navy· and e g its own mentality or
that of society or of those groups of the population from whom the
recruits are raised - that is, if the intention is to obtain the best
empirical evidence - without starting our analysis with the only
one of the components in question that can, with any claim to pre
cision, be described in quantitative terms, i e recruitment. Actually
it would represent considerable progress, if we could succeed merely
in mapping the social strata and occupational areas of the officers'
fathers, i e the officers' social and professional environment of origin,
;, Föreliggande artikel är, fdnsett nlgra direkta hänvändelser till auditoriet, vilka
här uteslutits, identisk med ett diskussionsinledande föredrag vid Colloque Inter
national d'Histoire Militaire den 19-21 september 1974 i Montpellier.
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with respect to the armies of the Great Powers during l'ancien regime,
for example. 2 Bearing in mind our remarkably comprehensive know
ledge of sentiments, interests, opinion formation etc in many such
environments, 3 it seems to me to be in no way impracticable, as well
as being comparatively desirable for us as historians, to attempt to
reconstruct "the' mentality" of these officers as far as possible. Men
tality in this sense I define as conscious and unconscious attitudes,
sets of values and standards, inclinations, etc, above all in ethical
and social questions. For my own part, I have long considered it
probable, that many important phenomena, events and circumstances
of a military nature in Europe during the years 1792-99 have
hitherto been explained only in part; and that the explanations in
question would assume clearer outlines, if we devoted more research
to various aspects of the mentality of the pre-revolutionary European
officer corps. A mentality, which has undoubtedly reflected numerous
attitudes, sentiments, standards, etc, in their environment of origin,
which could thus in part be identified and characterized, if we first
succeeded in mapping their fathers' social position and fields of
activity.
When regarding the relationship recruitment
mentality society in this way, it seems evident that the methodology employed
in research on the social recruitment of various armed forces must .
be of crucial importance, and that proposals for solving occurring
methodological problems may be of great interest as to principles,
not least in the international perspective. In this respect, I am thin
king especially of colleagues who have been captivated by compa
tive research in military history.
I shall now proceed to introduce the principal aim of this commu
nication: to try to initiate a discussion an three methodological ques
tions af this kind. Briefly these are:
1) a proposal for such a method for reconstructing the social strati
fication, in accordance with the conventional criteria of the time,
of European society during l'ancien regime that, guided by their
occupational/social titles alone, we can classify the position of the
officers' fathers in the social hierarchy.
2) a proposal for a methodological concept promoting more ade
quate statistical reporting, and thereby a more accurate characteri174

zation, of the social and professional environment of origin of the
pre-revolutionary European officers, even if we only know their
fathers' occupational/social titles.
3) a proposal for such a reporting of the distribution of the offi
cers' fathers (and others) on social strata and occupational areas as
to make it considerably easier for scholars to campare, evaluate and,
where necessary, to revise their own results and those of others.
Social stratification, i e conscious or unconscious socio-hierarchical
classification of individuals or groups according to various status
criteria, operates conventionally, as an everyday and sociological
phenomenon, for the most part with criteria such as occupational
prestige, income or wealth, power, education and knowledge, family
position, local-community status, etc.4 Their relative importance va
ries naturally with respect to epochs, environments, situations, etc. In
many cases they also appear as aspects or functions of each other:
"income" can thus be regarded as a function of "occupational pre
stige", and vice versa, or as an aspect of "power", and "occupational
prestige" in its turn as a function of e g "education" - or of "po
wer" which not infrequently appears as an aspect or function of
"income", etc.
As far as Sweden is concerned and also, I assume, Denmark as
well as Prussia and some other German states (with regard to France,
Great Britain, Holland, Russia and other countries I should be
happy to be better informed), we find, when attempting to recon
struct the social stratification of Eighteenth Century European
society, three status criteria at our disposal in view of the source
material available: occupational prestige, income or wealth, and
family position, or to be more exact: birth. Fortunately these three
criteria - occupational prestige as well as income or wealth even
separately - seem to be fully adequate for their purpose in this case.
In Eighteenth Century Sweden it was difficult to misjudge the
occupational prestige of an officer's father, for example, if one knew
his title, as this was usually listed in the official order of rank and
precedence. This was richly differentiated with 40 rank 11umbers
and close on 200 titles; and, compared with the order of rank and
precedence in current use, it extended deep down into the social
hierarchy, granting rank to Field-Accountants and Warrant Offi175

cers. 5 In addition, most adult males in the upper strata of society
sooner or later succeeded in acquiring a bureaucratic, i e standard
ranking, title, whether or not they were employed in government
service.
Available data on personal income and wealth seem, on the other
hand, to be less than adequate for a corresponding classification of
so large a population as represented by the fathers of the officers
concerned. As far as I am aware, no European country possesses
today relevant source material of a sufficiently representative charac
ter; and even if this were the case, the task would appear to be
physically overwhelming even if automatic data processing was
employed for the purpose.
Fortunately there exists another source material, at least as far as
Eighteenth Century Sweden is concerned, allowing us to apply this
criterion effectively and relatively simply, although indirectly.
Strange to relate, the source material in question has so far scarcely
been utilized. It consists of certain types of taxation ordinances. As
in many other countries in Europe during l'ancien regime, taxes in
Sweden were associated with land - nota bene peasant land, not
the land of the nobility or clergy. However, the almost permanent
financial crisis experienced by Sweden during the Liberty era com
pelled the Riksdag time and again to impose taxes on the entire
population, irrespective of their Estate privileges, etc. One of these
recurrent forms of taxation implied that the rate of tax for every
individual reflected an assessment, probably well founded, by the
Riksdag of the median income or fortune in the Estates and of va
rious occupations. In the nature of things, these taxation ordinances
were specified in considerable detail with regard to occupations and
rates of tax. 6 It seems quite clear to me that these can give us an
essentially accurate, though indirectly transmitted, picture of the
comparative economic status of a particular father of an officer
provided, of course, that we know his occupational/social title and thereby also a reflected picture of his position in society as seen
in conventional eyes of the time.
As is well known, the question of the social consequences and
significance of birth in Eighteenth Century Europe, not least with
regard to the recruitment of officers, has been discussed in detail
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and for a long time by modern historians.7 However, it seems to me
so infrequently associated with methodological problems of a general
hearing that I am prepared to let it rest - without any wish to
bury it!
Thus what this proposed methodology should allow us to recon
struct, is the social position of the officers' fathers in each individual
case. Or, to put it more technically: the social stratum to which each
officer's father belonged. The number of social strata, which is
dependent 011 their width, can on the other hand scarcely - bearing
in mind what we know and do not know about Eighteenth Century
European society
be anything but a more or less functional con
struction for the purposes af such research. In this respect the rule
is naturally the more numerous the strata, the more numerous the
borderline cases as well as the cases of possibly anachronistic classi
fication, but also the better our conditions for observing small, hut
maybe not insignificant, changes in the social recruitment of the offi
cer corps. As far as Eighteenth Century Sweden is concerned, these
considerations result in a comparatively limited number of strata
(although a larger number would be technically possible), namely
four.
As to the distribution of the officers' fathers on occupational areas,
it seems on the other hand only advantageous to employ a compara
tively !arge set - with respect to Sweden, 5 main areas and 6
sub-areas are proposed - since the increased frequency of borderline
cases usually attending efforts at finer categorizing can be much
reduced by introducing a specific method. A method, hitherto used
only to a limited extent by social historians, yet one which to me
appears to provide more adequate statistical reporting of the social
and professional background of individuals. In this context, it means
that the officers' fathers are statistically represented in all the occu
pational areas - in practice a maximum of three, it turns out -,
which are directly indicated by the title or titles of the individual
concerned. Each particular occupational area, which cannot easily
be excluded from an accurate report of the total professional activi
ties of the father in question, receives in other words its full compara
tive significance in the statistics of the occupational areas of the
officers' fathers. Let me give two of many concrete examples! To
12
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classify a Chief Court Chaplain's occupational area - with possibly
no excessive margin - as being either. ecclesiastical or court service
must give a less adequate idea of his professional and social environ
ment than his being statistically represented as both a clergyman and
a courtier. Similarly it appears to me that an officer's father who is,
for example, a foundry proprietor, a Chamberlain and a retired
Captain, is in certain respects representative not only for one profes
sional and social environment but rather for three!
Finally, in the hope of making this argumentation somewhat less
abstract, I should like to demonstrate how the recommended methods
work in practice! The examples given are not invented but selected
from my current study of the social recruitment of the Swedish offi
cer corps during the Liberty era. In this study I report in a special
appendix (from which you have an extract on page 179) how the
occupational/social titles of the fathers of the officers concerned have
been distributed on social strata and occupational areas. Their distri
bution on social strata has thus been effected with regard to rank,
rate of tax and - in the case of fathers belonging to the titled nobi
lity( see BARON) - birth; while certain.titles (see ADMIRALTY
CHAPLAIN), for reasons already given, have been referred to more
than one occupational area. Also reported here is the number of
statistically represented observations of each title.
What I am even more anxious to demonstrate, however, on this
occasion are certain advantages of a scientific nature associated with
a report of this kind. Such a report makes it much easier for scholars
working in the same or similar fields to compare, evaluate and
possibly to revise their own results and those of others (mine, for
example) in various respects. (This advantage is, of course, one of
general application in socio-historical research.) In this context,
reporting the number of statistically represented observations of each
title is obviously of particular service, since it allows us, with some
thing approaching precision, to calculate the statistical effects of
every disputed classification of a title, for example.
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[ILLUSTRATIVE EXTRACT]
The occupational!social titles of the fathers of the officers

concerned, distributed on social strata and occupational areals
No. of statistically
represented observa TITLE
tions of the title
concerned
ACCOUNTANT
at the Admirality
ADJUTANT
ADMIRAL
ADMIRALTY
CHAPLAIN
ALDERMAN
St0ckholm &
Gothenburg
ALDERMAN
other cities/towns
ARCHBISHOP
ARTILLERY CLERK
to the Admiralty
ASSESSOR
Courts of Appeal &
Royal Boards

3

1
11
4
3

8
1

1
24

Rank
1754
No.

39
4
36, 40

31, 36

BAKER

·�
'l,C)

Sources:

Rate of tax
1734

Daler
( silver coin)

1762
Daler
(silver coin)

Class

3

VIII

3
30

2

VII
Il
VII

4
20
2

VI
I
VII

10-6

V

6

V

3 Cm

3-2

VII

3-2

VII

4 Cm

30
1

II
VIII

20
2

I
VII

1 E
4 Mn

10-8

V

6

V

3 C

9-4

V-VI

6-2

V, VII

4 I

according tO [highest] service tide

3

BARON, without
[a] service title/s

20-3

=

=

Armed Forces
Navy
Civil Service
Royal Houschok

Cm
E =
Ed =
Em =

4Mn & C

VI

115

Mn
C
Cr

Social stratum
& occupational
areals

4

Carlscrona
BARON, with [a]
service title/s

Note: M

Class

III-V, VII

Civic Administration
Church
Education
Medical Service

I

=

Im
A

=

12-4

III-VI

3M
l Mn

4 Mn & E

1 the occupa
tional areals
concerned
lA

Commerce, Handicraft, Industry &
Transportation
W...ining
Agriculmre
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"SEGERN" VID SÖDRA STÄKET 1719
En källundersökning och dess konsekvenser
Av ARNE ST ADE

Södra Stäket eller Baggensstäket är den östligaste och smalaste
delen - 1 ½ km lång - av den trånga farled, som från Baggens
fjärden östsydöst om Stockholm leder direkt in till stadens hamn
område. Farleden, som bildar "naturlig gräns" mellan Uppland och
Södermanland, har aldrig haft större ekonomisk betydelse, än mindre
någon strategisk betydelse utom under galärflottornas tid på 1700talet. Då erbjöd den, tack vare att galärerna var grundgående och
framdrevs med åror, en teoretisk möjlighet för en fiende att sjöledes
tränga fram till den svenska huvudstaden, utom räckhåll för kano
nerna på Vaxholms fästning. Det var just ett ryskt försök härtill
som utlöste striden vid Södra Stäket i augusti 1719.
Teoretisk möjlighet, sades det. Alltså icke praktisk. Grundförutsätt
ningen för att ett sil.dant företag skulle kunna lyckas var nämligen att
denna maritima bakdörr till den svenska huvudstaden hade lämnats
olåst. Så var verkligen fallet ännu på försommaren 1719. Man hade
nämligen dittills inte på allvar räknat med möjligheten av ett an
grepp från detta håll. Det var strängt taget den ryske fienden själv
som fäste svenskarnas uppmärksamhet på denna blotta i huvud
stadens försvar. Den 16 juli gjorde generalamiral Fjodor Apraksins
galärflotta ett rekognosceringsbesök vid det då ännu oförsvarade
och blott provisoriskt spärrade inloppet till Baggensstäket. Ett försök
att tränga fram till Stockholm torde då ha haft vissa möjligheter
att lyckas. Men ryssarna nöjde sig denna gång med att sätta eld
på nigra gårdar vid sundets inlopp. Att söka forcera sundet bedöm
des då tydligen såsom ett alltför hasardöst företag.
De lättköpta framgingarna under den följande månadens härj
ningståg till de svenska kuststäderna söder om Stockholm kom
emellertid kammen att svälla på angriparen. Man beslöt att kröna
verket med en bravad, som skulle ställa allt vad som dittills åstad181

kommits i skuggan. Nu skulle även Sveriges huvudstad läggas i
aska. Vägen dit skulle gå genom Stäket. På morgonen den 13 augusti
(gamla stilen, motsvarande den 24 augusti enligt den nya, nu
gällande) styrde Apraksins galärflotta genom det smala Fällström
in i Baggensfjärden med kurs mot Baggensstäkets mynning. Bara
ytterligare några timmars rodd och de ryska galärerna skulle kunna
ankra på Stockholms ström!
Men de ryska galärerna nådde aldrig Stockholm - de taktiska
förutsättningarna var nu helt andra än en månad tidigare. För
svararna hade använt fristen väl. Under ledning av fortifikations
översten Baltzar von Dahlheim hade det trånga inloppet korkats
igen så effektivt, att det skulle ha blivit ett besvärligt och tidsödande
- och därmed meningslöst - företag för galärflottan att ta sig
igenom, även om sundet hade varit oförsvarat. Vid de två sma
laste och grundaste passagerna, Knapens hål 800 m från mynningen
och Stäkesund ytterligare 600 m sydväst ut, där Baggensstäket över
går i det bredare Lännerstasundet, hade Dahlheim anordnat spärrar
genom försänkning av stenfyllda skutor, en vid Knapens hål och
tre i tät följd efter varandra vid Stäkesund. Till försvar av för
sänkningarna hade byggts (eller rättare: höll på att byggas) skansar,
en på södra stranden vid Knapens hål och en på norra stranden vid
Stäkesund. Något överraskande överfall på den svenska huvudstaden
från sjösidan skulle det omöjligt längre kunna bli tal om. 1
Såsom arbetstrupp vid försvarsanordningarnas utförande hade
tjänstgjort soldater ur Upplands och Östgöta(-Södermanlands) tre
männingsregementen. Dessa var tilldelade den lilla svenska galär
eskadern (ett 10-tal fartyg) som stridsbesättning. I händelse av
angrepp skulle galärerna, under befäl av kommendör Gustaf von
Grooth, lämna eldunderstöd från Lännerstasundet och tremännings
soldaterna ombesörja närförsvaret till lands. Skulle läget bli verkligt
allvarligt kunde försvaret förstärkas med tre infanteriregementen ur
den s k Stockholmsarmen under befäl av fältmarskalken Carl Gustaf
Diicker, vilka förlagts i beredskap 1 ½-2 mil västerut, strax söder
om Stockholm. Det rörde sig om Södermanlands regemente, kommen
derat av överste Rutger Fuchs, samt Västmanlands regemente och
Dalregementet. Södermanlands regemente låg närmast, vid Skarp
näck (regementsstaben i krogen Pungpinan), de båda övriga något
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längre bort. Fältmarskalken Diicker hade sitt kvarter i Hökarängen;
den svenske överbefälhavaren (generalissimus), arvprinsen Fredrik
av Hessen - gem/il till den regerande drottningen, Ulrika Eleonora,
och inom kort själv konung - låg med sin stab i Sköndal.
Märkligt nog tycks inga förberedelser ha vidtagits för ett snabbt
insättande av de tre regementena vid Stäket. Ej heller förefaller
marschberedskapen ha varit särskilt hög. Då fienden torsdagen den
13 augusti slog till var Södermanlands regemente det enda av de tre
som före mörkrets inbrott hann fram till platsen. Södermanlands
regemente fick därför ensamt ta upp kampen mot den överlägsne
ryske fienden. Detta regemente är ocks& det enda alltjämt existerande
som pil sin fana bär segernamnet "Södra Stäket".2

1 STRIDEN VID SÖDRA STAKET
I LITTERATURENS SPEGEL
Striden vid Södra Stäket hör för visso inte till krigshistoriens
milstolpar. Den markerar ingen politisk eller strategisk vändpunkt
i skeendet. Inte heller rent taktiskt eller med hänsyn till storleken
av de insatta stridskrafterna kan striden betecknas s&som särdeles
märklig. Som "une petite affaire d'infanterie" karaktäriserades den
redan av en samtida sakkunnig bedömare.3
Detta hindrar inte, att striden från vissa aspekter nog kan anses
ha ett intresse utöver det självklart betydande rent lokalhistoriska.
För första och hittills sista gången sedan början av 1500-talet var
den svenska huvudstaden 1719 utsatt för något liknande ett direkt
militärt hot (som avvärjdes). För enda gången mötte vid Stäket de
ryska härjningarna på den svenska Ostersjökusten sommaren 1719
ett beslutsamt motstånd. För sista gången under det stora Nordiska
kriget sammandrabbade här svenska och ryska armestridskrafter.
(Första gången sil skedde var som bekant den 20 november 1700
vid Narva.)
Närmast förvånande med tanke på stridens relativa obetydlighet
men på sätt och vis kanske ändå förklarligt - av nyss berörda
orsaker
har det uppstått en hel liten speciallitteratur om striden
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vid Södra Stäket. Frågan är om inte denna träffning rentav hör
till den svenska krigshistoriens mest omskrivna vapenskiften. Para
doxalt nog måste den samtidigt sägas vara ett av de minst utforskade.
Till sin huvudbeståndsdel utgöres nämligen den omfattande littera
turen av lättviktiga, "populariserande", tillfällighetsprodukter med
till synes ringa eller ingen vetenskaplig ambition men därför inte
utan viss genomslagskraft. Naturligt nog har litteraturen till största
delen svensk proveniens. Kven från ryskt krigshistoriskt håll har
striden dock rönt ett visst, ehuru obetydligt, intresse.
Historiografiskt är det främst två arbeten av vetenskaplig halt
som varit och är av betydelse. Det ena är en studie av den sedermera
välkände, på den tiden mycket unge, krigshistorikern Gustaf Björlin,
publicerad i Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift 1872. 4 Den andra
är en undersökning av Erik Leijonhufvud i Meddelanden från För
eningen för Stockholms fasta försvar 1919.6
Björlins framställning lyder i sammandrag sålunda: 6
Sedan det inrapporterats att den ryska galärflottan visat sig på Baggens
fjärden, fick överste Fuchs vid 3-tiden på eftermiddagen den 13 augusti
order att med Södermanlands regemente oförtövat avgå till Stäket. Fuchs
sände överstelöjtnant von Essen med hans bataljon i förväg. När Essen
mellan kl 6 och 7 p!l eftermiddagen anlände till Staket fick han av fältmar
skalken Dlicker order att framrycka mot Skogsö och söka att uppehålla
fienden. Det dröjde inte länge, innan den Essenska bataljonen fick strids
känning med ryssarna. En häftig eldstrid uppstod. Fastän svenskarna käm
pade tappert begynte ryssarnas numerära överlägsenhet efter hand göra
sig gällande. Verkligt kritiskt blev läget, då en· rysk avdelning beredde sig
att anfalla den ensamma svenska bataljonens vänstra flank. Just då, om
kring kl 8 på kvällen, anlände överste Fuchs med den andra Sörmlands
bataljonen och gav genom sitt ingripande i striden andrum åt den hårt
trängda Essenska bataljonen. Betydligt underlägsna, som de alltjämt var,
vågade svenskarna dock inte övergå till anfall, men även ryssarna hade
avskräckts från fortsatta anfall. Småningom avtog eldgivningen och det
föreföll, "som skulle dagen slutas utan att striden blivit avgjord". Då
hördes plötsligt trumslag från vägen bortom Stäkets torp: det var Väst
manlands regemente och Dalregementet som närmade sig. Detta fick en
mäktig effekt på sörmlänningarnas mod och stridsvilja. Med fälld bajonett
stormade de fram mot den överlägsne ryske fienden. "Ji.nnu ett ögonblick
och hans återtåg är flykt." Bidragande till segern hade varit, att även
överste von Dahlheim med sina tremänningssoldater hade anslutit till sörm
länningarnas anfall. li.nda ned till stranden förföljdes ryssarna, men sedan
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tvingade det inbrytande mörkret svenskarna att avbryta aktionen. Sörmlän
ningarna drog sig tillbaka till Stäkets torp, och ryssarna kunde ostörda
inskeppa sig på sina gaIärer.

S11. lyder allts1t Björlins framställning av striden vid Södra Stäket.
Den motsvarande skildring som Erik Leijonhufvud framlade nära
50 11.r senare var p1ttagligt avvikande. I sammandrag lyder den s1l: 7
Sedan det inrapporterats att den ryska galärflottan visat sig på Baggens
fjärden, fick överste Fuchs vid 2-tiden på eftermiddagen av generalissimus
och fältmarskalken DUcker muntlig order att skyndsamt marschera med
regementet till Stäket. Kl 7 på kvällen anlände Fuchs med hela regementet
till Stäkets torp. Ryssarna, som landstigit flera timmar tidigare, hade då
redan hunnit ställa upp i slagordning. - Sedan regementet ordnats och
stridsindelats fick Fuchs vid 8-tiden på kvällen order att framrycka och
driva tillbaka ryssarna. Framryckningen igångsattes, Till höger gick överste
löjtnant von Essen med sin bataljon mot fiendens vänstra flygel. Till
vänster gick Fuchs själv med Livbataljonen mot fiendens högra flygel.
Enär Fuchs' bataljon hade att ta sig fram i mycket besvärlig terräng
hade Essen ålagts att avancera "mycket sakta", för att han inte före Fuchs
och Livbataljonen skulle råka i strid med den överlägsne fienden. Redan på långt håll öppnade ryssarna eld mot de framryckande sörmlän
ningarna. Elden besvarades, Ryssarna gjorde också ett försök att i luckan
mellan de bägge sörmländska bataljonerna anfalla Essens bataljon i vänstra
flanken, ett försök som dock avvärjdes genom eld fdn delar av Fuchs'
bataljon. Även ett ryskt försök att längs stranden kringgå Fuchs' vänstra
flygel avvisades. Stridsverksamheten i övrigt inskränkte sig till ömsesidig
eldgivning, som fortsatte intill mörkrets inbrott, - Under tiden hade
ryssarna på ömse sidor om sundet även anfallit de tremänningsförban<l som
under ledning av överste von Dahlheim försvarade försänkningarna vid
Knapens hål och Stäkesund. Samtidigt angreps den första försänkningen
av ryska galärer. Även dessa anfall hade dock kunnat avslås tack vare
eldunderstöd från de svenska galärerna. Ryssarna gav då upp och drog
sig efter mörkrets inbrott tillbaka till sina galärer. Kven Fuchs drog sig nu
tillbaka med sina båda bataljoner till närheten av Stäkets torp. Han fann
detta rådligast, eftersom viss oreda och förvirring hade uppstått till följd
av officersförluster, mörkret och den besvärliga terrängen, Efter tillbaka
dragandet återställdes ordningen, de sårade förbands och fördes bakåt,
och regementet kvarstod stridsberett hela natten ock en god del av följande
dag.
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Olikheterna mellan de bägge stridsskildringarna - Björlins och
Leijonhufvuds - är påfallande och gäller såväl detaljer som helhets
bilden. De principiellt viktigaste skillnaderna är följande:
1. Enligt Björlin sändes Andra bataljonen under överstelöjtnant
Henrik Johan von Essen först fram och fick under åtminstone
någon timma kämpa ensam, tills omsider även Livbataljonen under
överste Fuchs' direkta befäl omsider anlände till dess undsättning.
- Enligt Leijonhufvud har regementet marscherat samlat till Stäket
under regementschefens ledning och sedan enhetligt insatts i striden.
2. Enligt Björlin slutade striden med en klar svensk seger. Ryss
arna drevs med bajonetterna tillbaka till sina galärer och räddades
från kapitulation eller undergång endast tack vare mörkrets inbrott.
I det avgörande slutanfallet medverkade förtjänstfullt överste
von Dahlheim och hans tremänningssoldater. - Enligt Leijonhufvud
har segern inte varit lika övertygande, om det nu var någon seger
alls - Leijonhufvud undviker att ta det ordet i sin mun. Något
bajonettanfall med åtföljande förföljning av ryssarna till galärerna
förekom ingalunda. Men sin förelagda uppgift hade ju sörmlänning
arna i alla fall löst, och de drog sig tillbaka från stridsfältet först
efter det att ryssarna redan gjort detsamma.
När två uppfattningar om en och samma händelse står emot var
andra så skarpt och oförmedlat som i fallet Björlin-Leijonhufvud
måste förklaringen i princip vara endera av följande:
1) författaren B har haft tillgång till källmaterial som inte stått
författaren A till buds,
2) författarna har värdesatt det för båda tillgängliga källmaterialet
på olika sätt.
I det aktuella fallet visar sig bägge dessa alternativ vara för
handen. Leijonhufvud har verkligen i huvudsak baserat sin fram
ställning på en berättande källa som var okänd för Björlin. Men han
har också underkänt ett par av de källor, som hans föregångare
öst ur. Det är alltså detta som förklarar, att Leijonhufvuds fram
ställning blivit så avvikande från Björlins. Men innebär detta nöd
vändigtvis, att den är riktig eller ens riktigare?
Något som kan vara ägnat att inge vissa tvivel härpå är det för-
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hållandet, att Leijonhufvuds uppfattning inte helhjärtat har accep
terats av senare historieskrivare. Närmast Leijonhufvuds uppfattning
kommer Heribert Seitz, i en uppsats om "Den stora förödelsen 1719
och striden vid Södra Stäket", som publicerades i Karolinska För
bundets Arsbok 1960.8 Men inte heller Seitz ansluter sig, trots
principiell samstämmighet, på alla punkter till Leijonhufvuds tolk
ning. Flertalet övriga författare med pretention på att självständigt
värdera källmaterialet och tolka skeendet har gett skildringar som
snarast innebär en partiell återgång till Björlins ståndpunkt, även om
Leijonhufvuds "nyorientering" också har satt sina spår. I första
hand tänkes härvid på Erik Jonson och hans skrifter om "Skärgårds
kriget 1719". 0
Gemensamt för alla som efter Leijonhufvud skrivit om striden vid
Södra Stäket är, att utgången i Björlins efterföljd betecknas som en
svensk seger, inte sällan rentav som en lysande eller "avgörande"
seger. Det färskaste exemplet lämnar en skrift som kom ut i anslut
ning till 250-årsminnet 1969. Författaren (Alf Aberg) uppger om de
svenska soldaterna, att de "gick fram i ett våldsamt anfall", varvid
de ryska grenadjärerna, som aldrig tidigare mött något motstånd
under sina härjningståg, snabbt drog sig tillbaka, med sig släpande
sina döda och sårade.10
Också i den ryska litteraturen framställes emellertid striden som
en seger, fastän en rysk sådan. Sålunda skriver /. E. Porfiriev i sitt
bekanta arbete om Peter I: "På ömse sidor om genomfarten [ d v s
Baggensstäket] landsatta ryska styrkor bortdrevo efter hårdnackad
strid de svenska krafter, vilka försvarade inloppet. Den svenska
huvudstaden låg under direkt hot av de ryska trupperna."11
Såsom så ofta, ej minst vid studiet av krigshistorisk litteratur, kan
man här med skäl fråga, vad som är sanning. Något verkligt veten
skapligt "forskningsläge" kan man i detta fall omöjligt tala om. För
att om möjligt finna sanningen om "segern vid Södra Stäket" blir
det därför nödvändigt att gå tillbaka till de bevarade - redan
tidigare kända - källorna och underkasta dem ett förnyat, kritiskt
studium. Det är resultaten av ett sådant studium av de viktigaste
källorna som i det följande skall redovisas. Avslutningsvis skall också
beröras konsekvenserna av de uppnådda resultaten för uppfattningen
av striden och dess innebörd.
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2 OFFICIELLA RAPPORTER
Till skillnad från vad man skulle tro, när man tar del av de
ofta mycket konkreta och detaljspäckade skildringarna i litteraturen
av striden vid Södra Stäket, är källmaterialet i själva verket ganska
torftigt. Det obetydliga primärmaterial som är känt koncentrerar
sig till två av huvudpersonerna, överstarna Baltzar von Dahlheim och
Rutger Fuchs. Hithörande material skall närmare behandlas längre
fram. Det må dock redan nu nämnas, att huvudorsaken till Björlins
och Leijonhufvuds divergerande uppfattningar sammanhänger med
att Björlins sagesman nr 1 har varit Baltzar von Dahlheim (eller
rättare: en honom tillskriven relation) men Leijonhufvuds Rutget
Fuchs.
Kven andra personer än Dahlheim och Fuchs beklädde dock fram
skjutna befattningar på svensk sida under striden vid Södra Stäket.
I första hand syftas därmed på generalissimus, arvprins Fredrik, och
armechefen, fältmarskalken Dilcker, vilken i viss mån tycks ha
fungerat såsom överbefälhavarens stabschef. En tredje betydelsefull
ledningsperson var chefen för galäreskadern, kommendör von
Grooth. Har ingen av dessa avgett något vittnesmål av vikt för en
rekonstruktion av striden?
Vittnat har de verkligen, alla tre. Dessvärre är deras vittnesmål
dock - av olika skäl ......: inte av den beskaffenhet att de i någon
avsevärd grad kan berika vår faktiska kunskap.
Rent källkritiskt värdefullast är otvivelaktigt den rapport som
kommendör von Grooth redan på kvällen den 13 augusti insände
·till sin chef, amiral Evert Didrik Taube, vid Vaxholm. 12 Tyvärr är
de sakuppgifter som här meddelas ganska magra. Rapporten får sitt
intresse mindre genom vad som säges än genom vad som inte säges.
Det heter i rapporten, att fienden "emot aftonstunden" landstigit
med en stor styrka på båda sidor om Baggensstäket. Det har sedan
kommit till strid mellan fienden och Södermanlands regemente på
Skogsö-landet. Hur striden utfallit kan rapportören ännu inte med
visshet säga. Åtskilliga sårade har emellertid förts ombord pil galä
rerna och där förbundits före vidaretransport längre bakåt. Söder
manlands regemente har, heter det till sist med en tankeväckande
formulering, "sedan mörkret skilde dem och fienden åt, retirerat sig
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hit neder till Stäket". - Det må här påpekas, att solen gick ned
omkring kl 1920, och att det alltså bör ha varit helt mörkt redan
en god stund före kl 21, troligen redan omkring kl 2030. Dess
förinnan bör följaktligen striden ha utkämpats.
Särdeles upplysande är inte heller överbefälhavarens vittnesmål.
Det är också mera allmänt hållet och avgavs först flera månader
senare. Det ingår nämligen i den rapport om kustförsvaret 1719,
som generalissimus å ämbetets vägnar i januari 1720 ingav till
regeringen. 13 Striden vid Södra Stäket beröres här helt kortfattat
men med lovord för Södermanlands regementes insats. Det anmärk
ningsvärda är, att rapporten talar enbart om ryska anfall. Rege
mentet lovordas endast för sitt tappra "motvärn", vilket betog
ryssarna lusten att nästa dag "å nyo attackera och vidare fullfölja
sin dessein". Alltså inte heller här tal om någon seger.
Med anledning av vad som hänt på kvällen den 13 augusti vid
Södra Stäket sammanträdde följande dag, alltså fredagen den 14
augusti, på eftermiddagen det svenska riksdl.det till överläggning om
situationen. Närmast gällde frågan, huruvida läget kunde anses så
allvarligt, att drottningen (och regeringen) borde lämna huvudstaden.
Beslutet blev, att drottningen borde tillrådas att stanna kvar. Av stor
betydelse för detta ståndpunktstagande har, av rådsprotokollet att
döma, varit en muntlig rapport, som fältmarskalken Dticker avgav
under sammanträdet. 14
Fältmarskalken var full av tillförsikt, när han berättade om "den
i går vid Stäket förelupne aktion emellan ryssarna, som voro ungefär
6.000 man, och södermanlänningarna, som voro allenast 700 man".
De senare hade uppträtt synnerligen berömvärt. Trots att de hade
måst uppmarschera genom mycket besvärlig, snårig blockterräng, och
därför inte ens kunnat "sig rätt uppställa eller göra någon front",
hade de "med stor hurtighet" angripit ryssarna, som redan hunnit
ställa upp sig i slagordning. Närmare detaljer om själva striden gavs
inte, men det hävdades, att om bara Dalregementet och Västman
lands regemente hade hunnit fram· i tid, så skulle inga av ryssarna
ha kommit undan. De egna förlusterna angavs till 20 döda och 79
sårade, men det tillades att på rysk sida förlusterna hade varit långt
större.
Det är uppenbart, att vi även här har att göra. med en källa som
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inte kan frånkännas värde. Men den källkritiska värderingen kan
inte bli lika reservationslös som beträffande Grooths rapport. Bort
sett från möjligheten av vissa misstag och utelänmingar i protokoll
förarens referat15 måste man här, med hänsyn till det sammanhang
vari berättelsen avgavs, räkna med ett visst mått av tendentiös över
drift. Det gällde ju för Diicker att övertygande påvisa, att någon
som helst fara för huvudstaden inte längre förefanns och att därför
drottning och regering lugnt kunde stanna kvar där. Däri lyckades
han också
kanske bättre än som stridsrapportör.
Därmed är redovisat vad de officiella rapporterna bar att ge
rörande striden vid Södra Stäket. För visso inte mycket att bygga
en rekonstruktion på. Om inte annat brukbart material står till
buds lär dunklet bli bestående, frågan obesvarad huruvida utgången
var en seger eller ej - för vem.

3 ÖVERSTE BALTZAR VON DAHLHEIM
- SEGERHERRE VID STAKET?
Såsom i det följande skall framgå, rönte sörmlänningarna och
deras chef inte blott lovord utan även materiell erkänsla för sin
insats vid Södra Stäket. Några motsvarande uttryck för uppskatt
ning kom däremot inte den man till del som åtminstone hade lagt
grunden till avvärjandet av det ryska anfallet den 13 augusti 1719,
fortifikationsöversten Baltzar von Dahlheim. Efter att bl a ha slut
fört de före den 13 augusti påbörjade befästningsarbetena vid Stäket
avskedades han ett par år senare med en blygsam pension och nöd
gades framleva sitt återstående liv - han dog först 1756 - i största
armod. 16
Den njugga behandling som överste von Dahlheim rönte från stats
makternas sida har väckt både förvåning och indignation bland
historieskrivarna. Redan Björlin fann det besynnerligt, att Dahlheim
och hans tremänningar inte kom i åtnjutande av någon belöning. 17
Indirekt underströks det orättfärdiga häri av Th. Westrin i hans
festtal vid avtäckandet den 16 juli 1905 av det s k Skogsö-monumen
tet, där Baltzar von Dahlheims namn står ristat vid sidan av Rutger
192

Fuchs' och Henrik Johan von Essens.18 Med skiftande grad av väl
talighet och upprördhet över att "nådens sol" inte nådde till "de
verkliga segerherrarna vid Stäket - överste Dahlheim och hans
trasiga männingssoldater" har senare skribenter fallit in i kören. 19
Såsom vi längre fram skall finna låg speciella beräkningar åt
minstone delvis bakom det officiella hyllandet av Södermanlands
regemente och dess chef. Det må i detta sammanhang också erinras
om att Dahlheim ingalunda var den ende förtjänte befattningshavare
som fick det svårt, sedan tiderna blivit andra.20 Oavsett det senare
- som naturligtvis inte behöver utesluta rent mänskliga känslor av
medömkan hos eftervärlden - kan man möjligen vara benägen att
till en viss grad förstå historieskrivarnas indignation. Om man näm
ligen får sätta tro till vissa skildringar i litteraturen av Dahlheims
och hans tremänningssoldaters hjältedater.
Frågan är om man får detta. Något betänksam blir man onekligen
vid konstaterandet, att källorna för de berörda skildringarna genom
gående är av Dahlheimsk proveniens. Det inger onda aningar.

3.1 Ingelotz' relation
I flera framställningar av striden vid Södra Stäket skildras slut
kampen på ungefär följande sätt:
"Sörmlänningarna stramade upp sig. De förstod att något skulle hända.
Tremänningarna bröt sig ut ur retranchementet och anslöt sig till sörm
länningarnas vänstra flygel. För att vinna fältet var de ordnade på endast
tvenne led. Den ännu blödande Dahlheim hade försett dem med vita bind
lar, för att de i den tätnande skymningen skulle kunna skilja på vän och
fiende. Trots sin tunna linje anföll de med kraft ... Anfallet känneteck
nades av en ohygglig men strängt disciplinerad våldsamhet. Det var en
blodig massaker som exekverades som en lysande paradexercis ... Ryssarna
retirerade. Reträtten urartade till flykt. De 700 svenskarna vräkte de 6000
ryssarna i sjön."21

Den citerade suggestiva skildringen, utformad med litterär schvung
och elegans, saknar varje källhänvisning. De bevarade källorna är
dock inte fler än att det lätt kan fastslås, varifrån sakinnehållet har
hämtats. Källunderlaget utgöres av - förutom författarens egen
livliga fantasi - främst den s k Ingelotz' relation.
18

193

Den förste historiker som utnyttjade denna "källa" var Gustaf
Björlin.22 Han kallade den "Dahlheims rapport". Han återgav också
en till "rapporten" hörande kartskiss över stridsterrängen, vilken han
kallade "överste v. Dahlheims karta". "Rapporten" tillsammans med
kartan försåg Björlin med huvuddelen av hans sakunderlag. Någon
som helst misstro till "rapportens" och kartans, som det kan tyckas
rätt fantastiska, uppgifter synes inte ha bekajat Björlin. Så inte
heller Westrin några årtionden senare ("störtar sig von Dahlheims
och Fuchs' folk med fälld bajonett mot ryssarna"). 23
Erik Leijonhufvud såg däremot med betydande skepsis på den
av Björlin till Dahlheim attribuerade "rapporten". Leijonhufvud
konstaterade - vilket var lätt, eftersom den är undertecknad - att
skriften i själva verket författats av en viss överstelöjtnant B S Inge
lotz, "som han uppgiver efter von Dahlheims död år 1756". Visser
ligen uppger Ingelotz, fortsatte Leijonhufvud, "att hans relation är
sammandragen efter von Dahlheims egenhändiga annotationer med
flera omständigheter", men eftersom flera uppgifter däri visat sig
inte stämma med vissa andra, av Leijonhufvud såsom vederhäftiga
bedömda, källor ansåg han sig "icke kunna lägga densamma till
grund för en skildring av ... striden".24 Beträffande den bifogade
kartan nöjde sig Leijonhufvud med konstaterandet, att denna i själva
verket härrör från Dahlheims son, Carl Fredrik von Dahlheim.25
Trots sin kritiskt-negativa bedömning av Ingelotz-relationens käll
värde avtryckte Leijonhufvud den in extenso såsom bilaga.26 Möj
ligen ligger häri förklaringen till att den apokryfiska relationen även
i fortsättningen obesvärat utnyttjats av vissa historieskrivare såsom
en förment pålitlig och viktig källa.27 I själva verket är innehållet
sådant, att ingen närmare undersökning krävs för ati: underbygga
omdömet, att relationen (jämte kartan) är helt oanvändbar såsom
källa om striden vid Södra Stäket 1719.28
Det kan ändå vara skäl att beröra frågan, varför "relationen"
överhuvud taget har skrivits. Svaret är lättfunnet men tycks aldrig
ha framlagts i litteraturen.
När Carl Baltzar von Dahlheim i maj 1756 vid 87 års ålder
avled efterlämnade han officiellt inga barn, däremot ett "trolov
ningsbarn", den nyssnämnde Carl Fredrik, född 1721. Även denne
194

ägnade sig åt militäryrket men hade 1756 ännu inte nått officersgrad
(kornett 1759, överstelöjtnants avsked 1775, död barnlös 1803). Carl
Fredriks livsambition tycks ha varit att såsom sin faders son bli
tillerkänd säte och stämma på riddarhuset, ett mål som han också
nådde, ehuru först 1779.29
Om Carl Fredrik von Dahlheims oförtrutna ansträngningar att bli
erkänd såsom sin faders arvtagare vittnar bl a vissa aktstycken bland
allegaterna till ridderskapets och adelns pleniprotokoll från 1756 års
riksdag. Huvudhandlingen är en lång och snirklad, till lantmar
skalken ställd och av C F Dahlheim undertecknad ansökan att "uti
min salig fadersbroders [ !] nummer ibland höglovlig Ridderskapet
och Adeln bliva intagen". Till stöd för framställningen har suppli
kanten bifogat, dels två brev från den äldre Dahlheim, dels tre intyg
från olika personer, tillsammans avsedda att styrka, att salig
överstens tanke hade varit att "anmäla mig som dess antagne son
till adoption under sitt nummer och vapen". "Brorssonen" har också
bifogat sin meritförteckning. I en säkerligen välgrundad känsla av
att denna kanske inte skulle väga så tungt uttrycker han emellertid
tillika förhoppningen att också få tillgodoräkna sig sin framlidne
"farbroders" framstående meriter. Ehuru dessa ju inte vore ridder
skapet och adeln obekanta, ville "brorssonen" ändå erinra om "hans
insikt och förfarenhet i krigsvetenskaper, hans mod och försiktighet
ibland krigslågor, hans långliga tjänstetid och utståndna svåra fati
guer samt ståndaktighet att rädda fäderneslandet ifrån fientligt
övervåld". Eftersom alla dessa förnämliga egenskaper fått ett samlat
uttryck i "farbroderns" insatser under striden vid Södra Stäket, hade
"brorssonen" utarbetat - "mitt lilla arbete" - och bilagt sin an
sökan en karta jämte "beskrivningen däröver". Han förmenade att
detta material skulle ge "nogsamt" besked. 30
Besked nog får åtminstone den sentida läsaren, om inte rörande
Baltzar von Dahlheim så desto mer om sonen Carl Fredrik. Det
tarvas knappast några kommentarer till hans avväpnande naiva
självbekännelse: den talar för sig själv. Möjligen kan man fråga, hur
den 70-årige, sedan länge pensionerade, överstelöjtnanten Berndt
Simon Ingelotz råkat komma in i bilden.31 Att forska efter svaret
på den frågan hör dock knappast till de mera angelägna uppgifterna.
Kven utan ett fullständigt klarläggande av lngelotz' personliga roll
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i det sällsamma spelet om Carl Fredrik von Dahlheims introduktion
på riddarhuset bör den rätta uppfattningen och värderingen av de
bägge företagsamma kompanjonernas krigshistoriska produktion nu
stå fullt klar.
Det borde vara en överkomlig tribut till den historiska sanningen,
om historieskrivarna - även i den "populariserande" genren - i
fortsättningen lät dessa "källor" vila i frid i det kuriosakabinett där
de hör hemma.
3.2 Baltzar von Dahlheims egna vittnesmål
Till den s k Ingelotz' relation är alltså Baltzar von Dahlheim per
sonligen oskyldig. Men föreställningen om Dahlheim såsom Stäket
stridens "verklige segerherre" vilar dock inte enbart på denna bisarra
fantasiprodukt. Till inte oväsentlig del har även Dahlheim själv
direkt medverkat till mytens skapande.
Att Dahlheim själv ansåg sig orättfärdigt behandlad av efter
krigstidens makthavare kan ej betvivlas. Han tillhörde uppenbarligen
inte heller dem, som undergivet bär sitt kors och stillatigande för
drager en förment orätt. Dahlheim tog beslutsamt upp kampen med
myndigheterna, som han formligen bombarderade med ansökningar
och 'klagoskrifter, däri icke försummande att erinra om vilka be
tydande tjänster han under sin länga krigarbana hade gjort riket.
Såsom den ojämförligt främsta av sina många meriter räknade han
själv insatsen, eller insatserna, vid Södra Stäket 1719. 32
Sin första protestskrivelse, ställd till Kungl. Maj:t, avlät Dahl
heim redan i juni 1722, alltså knappt tre år efter striden vid Stäket.
Dahlheim gör här gällande, att inte blott tremänningssoldaterna
som försvarade spärrarna utan även de eldunderstödjande galärerna
- dessas antal anges felaktigt till ej mindre än 11 stycken - under
striden stått under hans personliga befäl. Inget tyder emellertid på
att det förhållit sig sä. 33 Dahlheims - nog så betydelsefulla - roll
vid Stäket torde närmast ha varit den befästningssakkunnige exper
tens. Detta behöver givetvis inte ha hindrat honom från att, säsom
han själv hävdar, aktivt ta del i själva striden. Men om han verk
ligen gjort detta eller ej är av relativt underordnad betydelse. Den
aktiva del i själva striden, som Dahlheim eventuellt kan ha, tagit,
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men varom vi endast har hans egna utsagor, har i varje fall skett på
en lägre ansvarsnivå än en "segerherres" in spe. Därmed undan
ryckes - synes det - vad som kan återstå av grunden för efter
världens indignation över den njugga behandlingen av Dahlheim.
Emellertid är över huvud taget detta, alltså om Dahlheim verk
ligen blev påfallande njuggt behandlad eller ej, i sig självt relativt
oväsentligt, sett i ett större sammanhang. Det väsentliga är just det
förhållandet, att Dahlheim otvivelaktigt överdriver omfattningen
och betydelsen av sin verkliga roll, sitt anvisade ansvarsområde,
och att han gör detta i ett bestämt syfte. Konstaterandet härav har
nämligen en räckvidd som når utöver den snävt personhistoriska
problematiken. Det har direkt källkritisk betydelse.
Man måste räkna med att den egocentriska, att icke säga själv
förhärligande, tendensen, närmast i Dahlheims inlaga från juni 1722,
kan ha kommit att färga även sådana sakuppgifter, i denna och
andra hans inlagor, som endast indirekt eller till synes inte alls har
avseende på hans egen person. Däri ligger en varning mot okritiskt
anammande av även skenbart objektiva utsagor i alla Dahlheims
inlagor.
Av Dahlheims olika bidrag till kännedomen om striden vid Södra
Stäket (och sin egen framträdande roll däri) har inget flitigare ut
nyttjats av forskningen än den utförliga meritförteckning, som han
bifogat en besvärsskrift till riksdagen 1734.34 Meritförteckningen är
också lättillgänglig, eftersom den är tryckt. 36 Såsom utgivaren på
pekat är Dahlheims språkbehandling dock så undermålig, att fram
ställningen stundom blir nästan obegriplig. Andemeningen synes
emellertid vara ungefär följande.
Ryssarna landsteg på bägge sidor av sundet i tydlig avsikt att
avlägsna försänkningarna. Överste Fuchs - generalmajor betitlas
han av Dahlheim - fick då av generalissimus order att driva dem
tillbaka. Dahlheim själv beordrades att visa Fucbs vägen. Efter en
tydligen besvärlig terrängmarsch nådde sörmlänningarna fram till
det öppna gärde där ryssarna stod. Dessa öppnade eld, och elden
tycks ha koncentrerats mot Fuchs' vänstra flygel, i närheten av för
sänkningen vid Knapens hål. Chefen för flygelkompaniet, kapten
(Vilhelm) Wrangel, sårades och viss förvirring tycks ha uppstått. 36
197

Just då fick Dahlheim rapport om att ryssarna anföll vid Stäke
sund. Han skyndade då dit och tog ledningen av försvaret. Med hjälp
av galärernas kanoner tvingades ryssarna att dra sig tillbaka. Dahl
heim återvände därpå till försänkningen vid Knapens hål, där ryss
arna under tiden hade anfallit även från sjösidan och t o m lyckats
"upphugga ett stort stycke av första försänkningen". Aven här lycka
des Dahlheim att med stöd av kanonelden från galärerna driva ryss
arna tillbaka. Under tiden hade det hunnit bli så mörkt, "att jag ej
rn.ngt kunde se". 37 Först närmare midnatt tillkännagav trumslag och
trumpetstötar (!) att Dalregementet och Västmanlands regemente
var i antågande. Men då hade ryssarna redan dragit sig tillbaka
till sina galärer, efter att först ha satt eld på skogen.
Så långt Dahlheims "meritförteckning" av år 1734. - Anmärk
ningsvärd är i denna, relativt utförliga, skildring fåordigheten be
träffande sörmlänningarnas insats - det säges dock i förbigående om
dessa (pliktskyldigast?), att de anfallit "med stor bravur". Fåordig
heten kan möjligen ha sammanhang med att Dahlheim s a s prin
cipiellt begränsat sin redogörelse till sina personliga insatser och
iakttagelser. Rent allmänt måste eljest "meritförteckningen" med
hänsyn till sin sena tillkomsttid bedömas såsom en än mera tvivel
aktig källa än inlagorna från början av 1720-talet. I och för sig
utesluter ju inte detta, att själva händelseförloppet kan vara någor
lunda riktigt återgivet. Men här i synnerhet måste alla Dahlheims
uppgifter i görligaste mån kontrolleras innan de eventuellt godtages.
Till sist: Några väsentliga motsägelser mellan "meritförteck
ningen" och Dahlheims mera kortfattade tidigare framställningar
föreligger knappast. I och för sig ökar ju detta dock inte källvärdet
hos vare sig de sistnämnda eller meritförteckningen.

4 ÖVERSTE RUTGER FUCHS OCH STRIDEN VID
SÖDRA STKKET
Det märkliga förhållandet att den ryske fienden sommaren 1719
kunnat i stort sett obehindrat förhärja hela den svenska östkusten
från .i\lvkarleby i norr till Norrköping i söder föranledde riksdagen
redan 1720 att hos Kungl. Ma:jt begära tillsättandet av en under198
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sökningskommission angående kustförsvaret 1719. Det kom emeller
tid att dröja ända till 1724, innan en sådan kommission omsider
tillsattes.38
Som ett led i sin undersökningsverksamhet tillskrev kommissionen
olika för kustförsvaret ansvariga befattningshavare och infordrade
redogörelse av dem. I början av december 1725 tillskrevs också
chefen för Södermanlands regemente, dåmera generalmajor Rutger
Fuchs, med förfrågan angllende striden vid Södra Stäket. Kommis
sionen önskade, att Fuchs skulle låta författa och insända "en
berättelse därom". Framställningen var mycket hovsamt avfattad.
Kommissionen misstänkte ingalunda, att i detta fall någon plikt
förgätenhet skulle ha förelegat; det var känt, sades det, att aktionen
hade avlupit till regementets heder. Men kommissionens uppgift
var inte blott att få skyldiga ställda till ansvar. Den skulle ocksll
tillse, att de som gjort sin plikt skulle få dem tillkommande erkänsla
härför. 39
Fuchs tog tämligen god tid på sig med svaret. Hans skrivelse till
kommissionen är dagtecknad först den 20 januari 1726. 40 Här kon
stateras efter några tämligen skruvade inledningsfraser, att rege
mentschefen den 13 augusti 1719 "vid pass 3 efter middagen" i sitt
kvarter Pungpinan av dåvarande generalissimus, som var åtföljd av
fältmarskalken Diicker, erhållit muntlig order att snarast förflytta
regementet till Stäket, eftersom ·en ansenlig rysk galäreskader just
rapporterats styra ditåt. Vid 8-tiden på kvällen hade det anbefallda
marschmålet nåtts, Fienden hade då hunnit landsätta en avsevärd
styrka, som redan "posto fattat", och Fuchs fick av generalissimus
order att omedelbart rycka fram och driva tillbaka den landstigne
fienden.
Efter dessa preludier väntar sig den sentida läsaren - och för
hållandet bör väl ha varit analogt med undersökningskommissionen
- att få en ingående redogörelse för hur själva striden förlöpte.
Men någon sådan redogörelse lämnar inte Fuchs. Han nöjer sig med
att hänvisa till en "straxt efter aktionen till höga vederbörande in
given berättelse" och tilllägger, att något mera kan han efter så
lång tids förlopp inte påminna sig. 41
Man kan tycka, att Fuchs då åtminstone kunde ha kostat på sig
att låta kommissionen få en avskrift av den apostroferade, till höga
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vederbörande på sin tid ingivna, berättelsen. Detta så mycket mer
som han har bifogat en avskrift av ett brev från Ulrika Eleonora
av den 15 augusti 1719, vari drottningen uttryckte sin höga upp
skattning av regementets insats. Det kan ju inte gärna vara så, att
Fuchs själv tillmätt detta, för en undersökning om förlopp och sam
manhang komplett intetsägande, kungliga brev - till vilket vi
dock från annan synpunkt får anledning att återkomma - större
saklig tyngd än sin egen tjänsterapport. Man måste därför förutsätta,
att han haft ett bestämt skäl för sin av svulstigt ordsvall inramade
förtegenhet rörande stridens förlopp.42
En fråga - eller två
tränger sig här på: Har Fuchs i. själva
verket inte velat, att undersökningskommissionen skulle få inblick
i hur det konkret tillgick vid Södra Stäket den 13 augusti 1719? Har
han rentav haft ett personligt intresse av att sanningen inte kom i
dagen?
4.1 Fuchs' "korta berättelse" - tjänsterapport eller vad?
Att Fuchs verkligen har skrivit - eller åtminstone undertecknat
- en berättelse om Södermanlands regementes insats vid Stäket är
säkert. Asyftade "korta berättelse" - så kallas den i sin egen
rubrikmening - påträffades för omkring 90 år sedan vid inventering
av privatarkivet på godset Bergshammar i Södermanland. 43 Berättel
sen, som då föreHi.g i original (alltså inte koncept eller kopia), är
dagtecknad "campementet Skarpnäck d. 16 Augusti 1719". Det kan
i förstone ligga nära till hands att antaga, att vi här har att göra
just med den officiella stridsberättelse, som Fuchs i skrivelsen till
undersökningskommissionen påstod sig ha tillställt "höga veder
börande". 44
Till innehållet känd blev Fuchs' "korta berättelse" först 1919 alltså en "mansålder" efter återfinnandet - då den ungefär samtidigt
publicerades in extenso dels av den sörmländske regementshistorikern
Karl K:son Leijonhufvud, dels av hans frände, regementskamrat och
forskarkollega Erik Leijonhufvud.45 Den sistnämnde var också den
förste som forskningsmässigt utnyttjade berättelsen. Den framstod
för honom som en källa av så evident hög kvalitet, att dess p1:l.litlighet
inte ens behövde prövas. Han lade den därför tveklöst till grund
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för själva stridsskildringen i sin väldokumenterade studie om "Ryss
arnas anfallsförsök mot Stockholm år 1719". Denna skildring av
Stäket-striden kom därigenom att "i någon mån avvika från förut
lämnade", såsom författaren själv med blygsam underdrift på
pekade.46
Även i fortsättningen får nog Fuchs' berättelse sägas ha gällt
såsom huvudkällan rörande striden vid Södra Stäket. Påståendet
jävas knappast därav, att intill senaste tid, särskilt i populariserande
framställningar, inslag från källor (och förmenta källor) med mot
Fuchs' berättelse stridande tendens brukat konstfärdigt vävas in i
helhetsbilden av striden vid Södra Stäket.47
I Fuchs' "korta berättelse" skildras förspelet till striden mera sum
mariskt än i skrivelsen till undersökningskommissionen. Man noterar
en inte helt oväsentlig saklig skiljaktighet. Enligt berättelsen mottog
Fuchs uppbrottsordern redan kl 2 eftermiddagen och ankom till
Stäket vid 7-tiden, alltså i båda fallen en timme tidigare än som
uppges i skrivelsen till undersökningskommissionen. 48 Ordergivning
och stridsindelning av regementet, som räknade blott 700 man, tog
emellertid så pass lång tid, att framryckningen genom den mycket
besvärliga terrängen kunde igångsättas - alltså enligt berättelsen
först vid 8-tiden. Till vänster gick Livbataljonen under Fuchs'
direkta befäl, till höger Andra bataljonen, förd av överstelöjtnant
von Essen. Fienden, ungefär 3.000 man stark, hade då redan "fattat
posto" och intagit slagordning bakom en gärdesgård i den öppna
och någorlunda jämna terrängen i höjd med Skogsö gård. Ställningen
var väl vald, skyddad i vänstra flanken av berg och tjock skog och
i den högra av vattnet. Bakom stod en reserv, bestående av grenad
järer och kalmucker (!), "en embuscade".
Svårigheterna under framryckningen, särskilt för Livbataljonen,
som måste förflytta sig plutonsvis i enledig formering, beskrives ut
förligt. Själva striden skildras däremot mera summariskt. Det tycks
i huvudsak ha rört sig om ömsesidig eldgivning. Elden öppnades
av ryssarna överfallsartat så snart svenskarna kom inom synhåll,
och eldgivningen fortsatte sedan oavbrutet intill mörkrets inbrott.
Därunder skall dock en rysk bataljon ha anfallit Essens bataljon i
vänstra flanken, d v s i luckan mellan de bägge sörmländska batal202

jonerna, och två ryska bataljoner ha anfallit vid sjösidan, alltså tyd
ligen mot Knapens hål, i avsik� att "komma i min vänstra flygel".
Båda anfallen skall ha avvisats, anfallet mot Andra bataljonen med
eld av fyra plutoner av Livbataljonen, anfallet vid sjösidan genom
eld från de egna galärerna. Om egna anfall talas däremot icke uppgifter av sådan innebörd i litteraturen saknar reell grund. 411 Di fienden efter mörkrets inbrott retirerade till sina galärer, fann
Fuchs rådligt att även han dra sig tillbaka, detta med hänsyn till
att genom officersförluster, mörkret och den besvärliga terrängen
"nll.gon oreda och confusion var uppkommen". På en någorlunda
jämn plats "ungefär ¼ kanonskott" bakom stridsplatsen (Stäkets
torp?) återsamlades och ordnades regementet. Det fick sedan stå
kvar "under fiendens ögonsikt" hela natten. Först på eftermiddagen
följande dag (den 14 augusti), sedan fienden åter gått till sjöss, fick
Fuchs order att marschera tillbaka till sitt kvarter.
Detta är huvudinnehållet i Fuchs' berättelse, som avslutningsvis
också ger en sammanställning av stridsförlusterna, de egna såväl som
fiendens.5 ° Framställningen är dispositionellt något oredig (med om
tagningar) men ganska saklig i tonen. I den mån berättelsen är
behäftad med något slags tendens, sticker d�nna inte i ögonen. Vissa
omständigheter kring och detaljuppgifter i berättelsen förefaller lik
väl egendomliga.
Redan det förhållandet, att denna originalberättelse har åter
funnits inte i någon statlig myndighets arkiv utan i ett sörmländskt
privatarkiv är ägnat att väcka undran. Anmärkningsvärt är vidare,
att striden i berättelsens inledning tidsbestämmes
t o m två gånger
- till "d. 13 sistl. augusti". Detta sätt att ange dagen låter sig svår
ligen på ett naturligt sätt förenas med berättelsens egen datering:
den 16 augusti.51 När Fuchs uppger - f ö i likhet med Di.icker i
rådet - att regementet be�tod av blott 700 man, kan detta inte gärna
vara riktigt; av regementets generalmönsterrulla av den 16 september
1719 kan utläsas, att enbart styrkan av korpraler och meniga den
13 augusti måste ha uppgått till mer än 800 man. 52 När slutligen i
berättelsen p&stås, att fienden, "efter deras egna fångars tillstådde
berättelse", förlorat 4-500 man döda och ett ännu större antal
sårade, kan detta inte heller vara riktigt. Vad som här väcker misstro
är inte främst de höga ryska förlustsiffrorna i sig själva58 utan fast203

mera den omständigheten, att siffrorna uppges härröra från tagna
fångar. Veterligen togs överhuvud taget inga fångar vid Södra
Stäket;54 i den mån så likväl kan ha skett har fll.ngarna rimligtvis
inget kunnat veta om totalstorleken av de egna förlusterna.
Allt som allt: redan en tämligen hastig granskning visar, att sak
uppgifterna i Fuchs' berättelse åtminstone inte till alla delar kan
obetingat godtagas. Vissa styrke- och förlustsiffror förefaller med
vetet, d v s tendentiöst, under- resp överdrivna. Riktigheten av
dateringen den 16 augusti måste starkt ifrågasättas. Arkivprovenien
sen är anmärkningsvärd. Att det överhuvud taget här skulle röra
sig om en i tjänsten nedskriven stridsberättelse framstår redan nu
såsom föga sannolikt.
En mera inträngande undersökning är tydligen i hög grad av
behovet påkallad.
Dahlheim contra Fuchs
4.2 Stridens slutfas
Beträffande omständigheterna vid stridens avbrytande lyder
Fuchs' framställning - refererad i det närmast föregående ordagrant så:
"Sedan med continuerliga charger allt in till mörkret var anhållit,
retirerade fiendens hela force sig under sina galärer, släpandes sina
döde och blesserade med sig, då jag ävenväl fant rådeligt att draga
mig tillbakars, emedan ... någon oreda och confusion var uppkom
men". - Innebörden måste vara, att det var ryssarna som först
gav upp och att Fuchs drog tillbaka regementet först sedan han för
vissat sig om att fienden definitivt hade avbrutit striden.
Kan man lita på riktigheten av denna Fuchs' version?
Den 16 september 1719 skedde den första generalmönstringen av
Södermanlands regemente efter striden vid Södra Stäket. Utförligt
besked om vad denna mönstring bragte i dagen ger den bevarade,
kompanivis förda, generalmönsterrullan.55 - Rullan är en kvarleva
från själva mönstringstillfället. Såsom sådan har den ett absolut
källvärde. I den mån utsagor i densamma är direkt relaterade till
händelserna vid Södra Stäket är den visserligen att betrakta - och
behandla
som en berättande källa. Men det rör sig då om en
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berättande källa som enligt alla källkritiska kriterier måste tillmätas
en mycket hög grad av trovärdighet.
I generalmönsterrullan redovisas bl a vid Stäket förkommen eller
skadad materiel av olika slag. Påfallande är det stora antal musköter
- 73 stycken - som redovisas såsom "förkomna" vid Stäket. Det
p&fallande ligger främst däri, att eventuellt "kvarglömda" eller bort
tappade musköter rimligtvis borde ha kunnat efterletas och tillvara
tagas dagen därp&, men att si alltså inte tycks ha skett. Än besynner
ligare verkar det, att de stupade soldaterna i flertalet fall uppges ha
förlorat nästan all personlig utrustning, inklusive gångkläder. För
klaringen torde generellt vara densamma som rullan för 6:e kompa
niet (Väster Rekarne) uttryckligen anger beträffande detta kompanis
bägge stupade, nämligen att "ryssarne borttagit hatt, blå rock,
skinnväst, skinnbyxor, handskar ..." etc.
Vad mönsterskrivaren vid Väster Rekarnes kompani här anings
löst noterat är i sin torra saklighet nästan obarmhärtigt avslöjande.
Det visar, till att börja med, att de "slagna" ryssarna i själva verket
inte hade mera bråttom med att embarkera på sina galärer än att de
dessförinnan unnade sig att genomsöka stridsfältet och därunder bl a
plundra liken av de stupade svenskarna. Detta alltså trots att Fuchs
enligt egen utsago stod blott "ett halvt kanonskott" därifr&n, "under
fiendens ögonsikt"! Annotationen avslöjar vidare - och detta är det
mest intressanta eller chockerande - att det svenska tillbakadragan
det verkligen måste ha skett inte blott under "någon" utan under
stor "oreda och confusion", så hastigt och brådstörtat alltså, att
man inte ens gav sig tid - i motsats till ryssarna - att medföra
sina egna stupade.56
Slutsatsen gör sig själv: Fuchs drog icke tillbaka regementet först
sedan han förvissat sig om att fienden definitivt hade avbrutit stri
den. Han gjorde det senast i samband med att ryssarna inställde
eldgivningen och alltså ännu stod kvar i sin ställning. - Kort sagt:
Fuchs' version av stridens slutfas kan omöjligt vara riktig.
Ett av de två anfall som, enligt Fuchs, ryssarna satte in mot
regementet - och det kraftigaste av dem - fördes fram "vid sjö
sidan" (Knapens hål) och syftade till att omfatta Livbataljonens
och därmed regementets vänstra flygel. Försöket avvisades men
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tydligen inte av Fuchs' eget folk utan av "våra galärer'. Så alltså
fortfarande enligt Fuchs själv.
Att ett ryskt anfall av ungefär den karaktär som Fuchs anger
verkligen har företagits är ganska säkert. Ett sådant omtalas näm
ligen även av Dahlheim i flera av hans inlagor.57 Enligt denne var
anfallet emellertid kombinerat med ett angrepp av ryska galärer mot
den första försänkningen (vid Knapens hål). De ryska galärerna av
visades, sedan de dessförinnan lyckats "upphugga ett stort stycke
av försänkningen", genom eld från de svenska galärerna. Anfallet
av den samverkande infanteristyrkan avvärjdes däremot av kapten
Fritz Wachtmeisters tremänningssoldater. Då var det redan så mörkt,
"att jag ej långt kunde se", tillägger Dahlheim. Kort dessförinnan
säger han sig ha lett försvaret mot ett ryskt anfall, framfört norr
om vattendraget mot försänkningarna vid Stäkesund.
Det är endast i den sent tillkomna "meritförteckningen" som Dahl
heim berättar om det ryska företaget mot Stäkesund. I ett par av
sina tidigare, och därmed i princip rimligtvis något tillförlitligare,
inlagor ger han i stället en relativ tidsbestämning av det ryska
anfallet mot Knapens Ml som är ganska märklig. I den tidigare
anförda skrivelsen till Kungl Maj:t från juni 1722 framhåller han
sålunda, att det ryska anfallet företogs först efter det att Söder
manlands regemente redan dragit sig mer än en halv fjärdings mil
tillbaka. I en annan, odaterad, inlaga, ställd till riksdagen, uppger
Dahlheim likaledes, att ryssarna anföll efter det att Södermanlands
regemente hade dragit sig en halv fjärdingsmil tillbaka - till Stäkets
torp? - och tillägger, att han då "med under mig varande kommen
derat manskap och galärerna försvarat de av mig gjorda försänk
ningarna och samma place d'action behållit". Riktigheten härav "be
visas", heter det vidare i skrivelsen till riksdagen, därav att vid
Södermanlands regemente - sedan detta dragit sig en halv fjärdings
mil tillbaka (upplysningen är Dahlheims egen) - trummorna rördes
"i avsikt att fienden skulle höra anmarschen av de till hjälp kom
mande regementena", d v s Västmanlands regemente och Dalrege
mentet (och därav låta sig skrämmas).
Två vittnen stil.r synbarligen här skarpt emot varandra. Enligt
Fuchs har tillbakadragandet av Södermanlands regemente skett först
efter det att det ryska anfallet avvisats - av galärerna. Enligt Dahl206

heim har Södermanlands regemente dragits tillbaka redan före det
anfall som avvisades bl a av galärerna. Vem har rätt?
Kan möjligen båda ha rätt, talar de kanske om olika anfall? Så
tänker sig Leijonhufvud och med honom Seitz och lyckas därmed
behändigt utjämna motsättningen mellan vittnesmålen och återställa
harmonin. 58 Seitz - men möjligen inte Leijonhufvud59 - tänker
sig också, trots Dahlheims försäkran i motsatt riktning, att Söder
manlands regemente drogs tillbaka först sedan jämväl det blott av
Dahlheim noterade anfallet avvisats.
Naturligtvis kan det finnas en teoretisk möjlighet att Fuchs talar
om ett anfall och Dahlheim om ett annat. 60 Men enligt Fuchs har
regementet dragits tillbaka först efter mörkrets inbrott och efter det
att "fiendens hela force" redan gjort detsamma. Då blir det inget
utrymme för ett andra anfall, det av Dahlheim relaterade. Men
Dahlheims uppgift i o c h f ö r s i g, att ett ryskt anfall (mot
Knapens hål) företagits, är å andra sidan bestyrkt - av Fuchs.
Hur går detta ihop?
Problemets lösning har vi i själva verket redan snuddat vid. Dahlheim må vara tendentiös och, särskilt"i riksdagsinlagan, måttlöst
överdriva omfattningen och betydelsen av sin personliga insats i fråga om den relativa tidpunkten för tillbakadragandet av Söder
manlands regemente har han säkerligen i· huvudsak rätt. Tillbaka
dragandet av Södermanlands regemente måste ha skett, kanske inte
redan före men dock i samband med att ryssarna i skymningen ut
förde sitt kombinerade slutanfall mot Knapens hål. - Påståendet
kan vågas med stöd av det spontana vittnesmål som mönsterskrivaren
vid Väster Rekarnes kompani under tjänsteansvar har avgett. Därav
kan utläsas, å ena sidan att regementet gick tillbaka under en "oreda
och confusion" som blir förståelig blott under förutsättning att lös
görandet skett under hårt fientligt tryck, å andra sidan att det
nästan säkert var ryssarna som sist utrymde stridsfältet.
Hur striden egentligen slutade är ingen oväsentlig fråga. Det är
en kardinalfråga vad rör både det rent krigshistoriska bedömandet
av striden från taktisk synpunkt �ch den källkritiska värderingen av
Fuchs' berättelse från synpunkten av dess allmänna trovärdighet.
Pi den krigshistoriska aspekten skall vi inte ingå nu - den skall
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något beröras avslutningsvis. Det är den källkritiska aspekten som
närmast intresserar.
Det har framgått, att en konfrontation av Fuchs' berättelse mot
andra - pålitliga eller relativt pålitliga - källor inte utfaller för
månligt för den förra. Den vaga tveksamhet rörande berättelsens
allmänna pålitlighet, som redan en första hastig granskning ingav,
har inte skingrats utan i stället förstärkts. Det finns skäl att miss
tänka, att Fuchs i sin stridsberättelse är motsatsen till en tillförlitlig
sagesman.

4.3 Bataljonen som utmärkte sig
Ulrika Eleonora contra Fuchs
I Fuchs' stridsberättelse hävdas mycket bestämt, att regementet
marscherade samlat till Stäket, där insattes enhetligt till strid och
senare även samtidigt drogs tillbaka. Det lilla som meddelas om
själva stridsförloppet berör däremot nästan uteslutande Livbatal
jonen, Fuchs' egen bataljon. Läsaren bibringas också ett starkt intryck
av att den terräng som Livbataljonen hade att forcera fram till strids
fältet var betydligt mera svårframkomlig än den som hade anvisats
den andra bataljonen, d v s överstelöjtnant von Essens. Det påpekas
särskilt, att Essen med hänsyn härtill hade befallning "att mycket
sakta på fienden avancera". Att Livbataljonen under striden skulle
ha påtagligt utmärkt sig framför Andra bataljonen säges inte ut
tryckligen - men än mindre kan det motsatta förhållandet utläsas.
Märkligt nog föreligger dock i källmaterialet ett påstående och det från det mest auktoritativa håll - att en av regementets
bataljoner har p.\l.tagligt utmärkt sig framför den andra. Hur är
detta att förklara?
Vi erinrar oss, att Fuchs i sitt svar till undersökningskommissionen
beträffande stridsförloppet vid Stäket hänvisade till en föregiven
officiell stridsberättelse härom men varken bifogade n.\l.gon avskrift
av detta dokument eller ens antydde innehållet i detsamma.61 I
stället medsände han - förvånansvärt nog, kunde det tyckas en avskrift av ett Ulrika Eleonoras brev till honom av den 15 augusti
1719.
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I detta brev, som Fuchs synbarligen var angelägen om att under
sökningskommissionen skulle få del av, gav drottningen uttryck för
sin höga uppskattning av Fuchs' och hans regementes insats vid
Stäket. Drottningen använde ord som "tappert välförhållande" och
"berömlig försiktighet". Men än mer. Drottningen hade också ett
konkret syfte med brevet. Detta egentliga syfte var att meddela
Fuchs, att statskontoret fått order att utanordna 1 000 daler silver
mynt "uti redbart mynt", vilka medel regementschefen hade att
fördela bland underofficerarna och de gemena.62
Strängt taget är det inte alldeles korrekt att säga, att drottningen
uttryckte sin uppskattning av regementets insats. Hennes nådiga
välbehag gällde i själva verket det sätt, varpå Fuchs "med en bataljon
av Edert anförtrodde regemente" hade förhållit sig. - Genom ett
nytt brev till Fuchs av den 18 augusti ihågkom hon med materiella
nådebevis också (över-)officerarna vid "den bataljonen under dert
anförtrodde regemente, vilka sig nyligen tappert förhållit emot ryssen
vid Stäket". Av dessa skulle de som sårats få två månaders fält
traktamente och de övriga, de som "undsluppit blessyrer", en månads
traktamente. 68 I en samtidigt till statskontoret avlåten skrivelse med
delade drottningen, att hon funnit för gott att med pekuniär be
löning "ihågkomma dem av överofficerarna under Södermanlands
bataljon, vilka nyligen emot ryssen vid Stäket vist prov av deras
tapperhet och välförhållande" .64
Vad som i förevarande sammanhang främst intresserar i de anförda
kungliga breven är, att det hela tiden talas inte om regementet som
sådant utan om en bataljon av regementet. Drottningen tycks vilja ge
den ena av regementets två bataljoner ett bestämt försteg framför
den andra beträffande graden av "välförhållande" vid den nyligen
utkämpade striden med den ryske fienden. Detta framhävande av
den ena bataljonen på den andras bekostnad är anmärkningsvärt mot
bakgrunden av deras tämligen likvärdiga rollfördelning i Fuchs'
stridsberättelse, så anmärkningsvärt till och med, att man i förstone
undrar, om drottningen verkligen menar vad hon skriver, d v s om
inte termen "bataljon" här möjligen har använts i en annan, mera
speciell betydelse än den vanliga, ungefär motsvarande "regementets
stridsstyrka". Ingenting tyder emellertid på att så skulle kunna vara
fallet - möjligheten har heller aldrig ens ifrågasatts i litteraturen
1E
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(närmast tänkes på Björlin och Leijonhufvud). Emot en sådan tolk
ning talar också redan det konsekventa bruket av termen i de kung
liga breven, även de till det civila statskontoret. Avgörandet blir
emellertid, att en sådan (tänkt) överförd användning av termen
"bataljon" eljest ingenstans tycks vara källmässigt belagd.65 "Batal
jon" betecknade visserligen vid denna tid även den taktiska strids
enheten vid infanteriet. Men denna stridsenhet var organiserad just
som en (någorlunda) fulltalig bataljon i detta begrepps då redan
vedertagna administrativa bemärkelse.66 Så stridsorganiserat var
däremot inte Södermanlands regemente vid Stäket (enligt Fuchs, som
härvidlag omöjligt kan ha haft något motiv för att förvanska
verkligheten). 67
Vad drottningen (hennes sekreterare) förstod med begreppet
"bataljon" torde alltså inte behöva föranleda något grubbel. Det
var detsamma som vi alltjämt förstår med detta begrepp. Det enda
man kan tveka om är, vilkendera av regementets båda bataljoner
som drottningen avsåg. Det är närmast detta som utgör problemet.
Björlin, den förste som utnyttjade breven och även avtryckte dem
in extenso, tvekade inte heller härom. Han slog utan vidare fast, att
det var Essens bataljon som drottningen avsåg.68 Alla senare historie
skrivare har tryggt traskat i Björlins fotspår. Märkligt nog har så
skett även sedan Fuchs' berättelse blivit känd och utnyttjad. 69 Endast
Seitz tycks instinktivt ha uppfattat, att här var någonting som ej
gick ihop. Från sin förutfattade källkritiska utgångspunkt hade han
"svårt att förstå", "varför ej den av regementschefen förda liv
bataljonen honorerades med samma ekonomiska vederlag" som
Essens bataljon. Man han skakade tydligen lätt av sig obehaget.70
Något slags skäl måste givetvis Björlin och hans efterföljare ha
haft för sin identifiering av kungabrevens bataljon med den Essenska,
fastän skälet eller skälen alltså aldrig redovisats. Möjligen har man
suggererats av en - ofta anförd - traditionsuppgift, att Essen som
ett personligt gunstbevis skall ha förärats 100 buteljer franskt vin ur
drottningens egen källare.71 Möjligen har huvudskälet varit, att
Essen, vilken själv sårades i striden, såsom erkänsla för sin insats
tilldelades överstes namn. Skälen kan dock i så fall inte betecknas
såsom särdeles starka. Beträffande Essens hedersbefordran kan på210

pekas, att även Fuchs samtidigt befordrades, till generalmajor (och
kort därpå även upphöjdes till friherre).72 I Fuchs' fullmakt säges
också uttryckligen, men däremot inte i Essens, att utmärkelsen var en
belöning bl a för vederbörandes "nyligen emot fienden betygade
tappra och berömliga välförhållande". 73
Ett starkare skäl, som dock helt har undgått forskningen, kunde
vara, att stridsförlusterna, absolut men framförallt relativt sett, var
påtagligt större vid Essens bataljon än vid Livbataljonen. Så långt
generalmönsterrullan ger underlag för en bedömning var visser
ligen manskapsförlusterna (stupade och sårade) vid Andra bataljonen
(37) inte anmärkningsvärt mycket större än vid Livbataljonen (33);
förlusterna av över- och underofficerare var dock dubbelt större vid
Andra bataljonen. För att rätt bedöma innebörden av dessa siffror
måste man dock se dem mot bakgrunden av skillnaden i numerär
mellan bataljonerna. Essens bataljon var numerärt betydligt svagare
än Livbataljonen (350 resp. 470 man) och drabbades därför relativt
sett avsevärt hårdare än systerbataljonen. 74 Procentuellt var förlust
siffrorna ungefär 10,5 0/o resp. 7 0/o. - Trots allt är väl dock skill
naden även mellan dessa procentsiffror inte av den storleksordningen,
att den ej skulle kunna förklaras som ett slumpens verk, men tanke
väckande är den,
Kan vi komma längre än så? Går det rentav att nå fram till en
definitiv lösning av detta intrikata identifieringsproblem (som av
forskningen aldrig ens uppfattats som något problem alls)? Svaret
torde faktiskt vara ja. Den vi i så fall har att tacka härför är ingen
mindre än Fuchs själv.
I Fuchs' berättelse ställes alltså båda bataljonerna s a s på jäm
ställd fot, möjligen med ett visst försteg för Livbataljonen. Men i
drottningens brev är det enbart den ena av bataljonerna som prisas
för sitt tappra välförhållande och tillerkännes materiell belöning.
Det är vid sådant förMllande begripligt nog, att Fuchs inte ville till
ställa undersökningskommissionen både sin egen "stridsberättelse"
och drottningens däremot stridande brev. Till frågan varför han
tydligen överhuvud taget inte ville sända sin egen berättelse skall vi
återkomma. Nu gäller fdl.gan, hur det kunde komma sig, att han
hyste mindre betänklighet mot att förelägga kommissionen det
kungliga brevet.
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Ett parallellstudium av Fuchs' brevavskrift och originaltexten ger
delvis förklaringen. Det visar sig, att avskriften är korrekt utom
på en enda punkt. Orden "en bataljon av" har utelämnats i av
skriften. Där st/ir alltså endast - i full harmoni med andemeningen
i "stridsberättelsen" - att Fuchs med sitt regemente hade utmärkt
sig mot ryssarna vid Stäket! - Tillvägagångssättet - som omöjligt
kan förklaras som en oavsiktlig lapsus - är minst sagt häpnads
väckande. Det är tydligt, att brevets antydan att en av regementets
bataljoner hade utmärkt sig framför den andra vid Stäket måste ha
träffat regementschefen på en mycket känslig punkt.
Därmed torde då alltså problemet, vilkendera av regementets
bataljoner som drottningen syftade pi i sina brev,
anses definitivt
löst. Det kan knappast ha varit Livbataljonen, den bataljon som
Fuchs själv direkt ledde
det är otroligt, att han då skulle ha
tillgripit en urkundsförfalskning - ty därom rör det sig ju - för
att dölja sanningen. Det torde följaktligen ha varit Andra bataljonen,
Essens bataljon - i full överensstämmelse alltsi med vad forskare
och historieskrivare alltid hållit före, låt vara på tämligen lösa
grunder (i den mån man alls besvärat sig med att tänka).
Därmed börjar det också stå klart, att stridsförloppet icke kan
vara korrekt framställt i Fuchs' "stridsberättelse". Frågan följer:
Hurudan var då verkligheten?

rn

4.4 Den Essenska bataljonens mysteriösa stridsinsats
- ''.Siegroth" contra Fuchs
I slutet av 1770-talet tog dåvarande chefen för Södermanlands
regemente, Gustaf Adolf von Siegroth, initiativet till ett märkligt
pionjärverk: utarbetandet av ett historieverk - det första i sitt slag,
åtminstone i Sverige - om sitt regemente. Arbetet härmed plan
lades och genomfördes mycket ambitiöst. Slutprodukten, "Utkast
till en historia om Kungl. Södermanlands regemente", vilken utkom
med sex "stycken" 1786-1794, är också ett för sin tid förtjänstfullt
verk vetenskapligt sett. 75 - I detta Södermanlands regementes eget
historieverk behandlas självfallet äyen striden vid Södra Stäket.
Tyvärr ges här inga källhänvisningar; av allt att döma bygger fram
ställningen, som vanprydes av några flagranta misstag, främst pi
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muntlig tradition. Det för oss intressanta är uppgiften, att överste
löjtnant von Essen skyndade i förväg med sin bataljon och fram
kommen till Stäket ensam anföll samt "uppehöll fienden med ständig
eld" tills småningom överste Fuchs med Livbataljonen anlände, då
ryssarna omsider "tvingades att retirera på galärerna och gå till
sjöss igen".76
Andemeningen i denna stramt ordknappa skildring går synbarligen
stick i stäv mot den som präglar Fuchs' berättelse. Regementet har
ingalunda vare sig anmarscherat eller stritt enhetligt under regements
chefens direkta ledning. Överste Fuchs och Livbataljonen har i
själva verket spelat en ganska blygsam roll. Det var Andra batal
jonen under befäl av överstelöjtnanten - vilken f ö själv sårades
- som bar dagens tunga och i huvudsak ensam genomförde striden.
Kan denna version av stridsförloppet möjligen vara den riktiga?
För Leijonhufvud tedde det sig självklart, att Fuchs' version måste
vara den riktiga. Tidsnärheten tycks för honom ha varit det av
görande kriteriet.77 Andra framkomna omständigheter har dock lärt
oss, att Fuchs icke är en sagesman, vars utsagor utan prövning kan
godtagas. Å andra sidan är .det klart, att också det regementshistori
ska verket har mycket som talar emot sig: sen tillkomsttid, oklart
källäge, sakliga misstag.78 Det mest iögonfallande misstaget är, att
stridens början tidsättes til-1 klockan 8 på morgonen i stället för
(ungefär) motsvarande klockslag på kvällen (att döma av Fuchs'
varierande tidsangivelser, sammanställda med Grooths). En tidsför
växling av det slaget är dock i och för sig förståelig under förutsätt
ning av muntligt återberättande från generation till generation under
60-70 år. (Det märkliga är här, att exakta uppgifter om klockslag
tycks ha muntligt fortplantats genom mer än ett halvt il.rhundrade.)
Svårt att förstå och naturligt förklara vore det däremot, hur halva
regementet med regementschefen i spetsen kunnat felaktigt s a s för
svinna ur blickfånget under traditionens generationsvandring.
En sensommardag 1735 hade den unge studenten Andreas Bro
wallius tillfälle att företa den vackra sjöresan genom Baggensstäket.
Av sitt ressällskap fick han då höra vissa detaljer om den strid som
här hade utkämpats mellan sörmlänningar och ryssar 16 år tidigare
(dli han själv blott var 4-5 år). Enligt sin vana torde "den upp213

märksamme och vetgmge åhöraren" redan på aftonen samma dag
ha antecknat vad som hade fastnat i hans minne.79 Det var ganska
märkliga saker.
Sörmlänningarna, som var få till antalet - "allenast 1/z rege
mente", framhålles det två glnger - hade skjutit så att "bösspipan
var hetare än man tålte hålla i". Efter att omtalat ännu några detaljer
fortsätter dagboksförfattaren: "General Fuchs var ej där"; han hade
nämligen efter ryssarnas ankomst begett sig till de närliggande rege
mentena för att larma dessa. När Fuchs omsider anlände till strids
platsen skedde det tillsammans med inte mindre än 5 regementen!
"Då måste ryssen dra sin kos."
I sig själv är naturligtvis den unge studentens dagboksanteckning
en minst sagt osäker källa - vad gäller det faktiska skeendet den
13 augusti 1719. Såsom vittnesbörd om vad den muntliga traditionen
visste att förmäla om striden 1 112 årtionde efteråt har den däremot
stort värde och intresse. - Inte först i slutet av 1700-talet utan redan
(senast) så pass kort tid efteråt har traditionen vetat, att striden i
huvudsak hade utkämpats av endast halva Södermanlands regemente,
d v s en bataljon. På 1730-talet, men däremot tydligen inte ett halv
sekel senare, kunde traditionen också ge en, i och för sig plausibel,
förklaring till, varför det halva regementet (Essens bataljon) hade
sänts i förväg och nödgats ensam ta upp kampen. "General Fuchs
var ej där", sades det, emedan han då var i färd med att larma de
andra regementena (d v s Västmanlands och Dalregementet) och
först därefter kunde bege sig efter till Stäket (väl underförstått: till
sammans med sin egen bataljon).80
Enligt Fuchs har de båda sörmländska bataljonerna utmärkt sig
i någorlunda lika mån vid Södra Stäket. Minst av allt har Essens
bataljon utmärkt sig framför Livbataljonen. Av Ulrika Eleonoras
brev till Fuchs kan vi likväl sluta - tack vare Fuchs' egen obetänk
samma eller omdömeslösa "korrigering" - att Andra bataljonen,
Essens bataljon, verkligen har utmärkt sig framför Livbataljonen.
Naturligtvis kan teoretiskt olika möjligheter tänkas när det gäller
frågan, hur Essens bataljon kan ha utmärkt sig. Den förklaring som
det "Siegrothska" historieverket ger är alltså inte den enda tänkbara.
Men den är den enda som överhuvudtaget har traderats och den är i
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och för sig plausibel. I sin mån talar för dess riktighet också det
faktum, att Andra bataljonen hade större stridsförluster än Liv
bataljonen. Därtill kommer så nu till sist det indicium som
trots
allt
även Andreas Browallius' andra- eller tredjehandsberättelse
- med sin förklaring även till varför Essens bataljon sändes i förväg
får anses utgöra. Allt sammantaget torde vi ha kommit vissheten
så nära som överhuvud taget kan vara möjligt utan tillgång till ett
samtida aktstycke, en kvarleva, av dokumentarisk karaktär: d e t
"S i e g r o t h s k a" h i s t o r i e v e r k e t s v e r s i o n ä r m e d
s t ö r s t a s a n n o 1 i k h e t d e n r ä t t a.81
Därmed skulle man i viss mån kunna tala om ett slags källkritisk
rehabilitering av det sörmländska regementshistorieverket. För vär
deringen av Fuchs' "stridsberättelse" som historisk källa blir konse
kvensen den rakt motsatta. I själva "urkundsförfalskningen" ligger
ett indirekt erkännande av att Fuchs varit fullt medveten om mot
sättningen mellan (andemeningen i) drottningens brev och hans egen
framställning i "stridsberättelsen". Just genom att "korrigera" drott
ningens framställning dementerar han själv aningslöst sannings
enligheten av sin egen.
Att Fuchs' berättelse omöjligt kan vara en i tjänsten nedskriven,
s a s äkta, stridsberättelse står därmed också fullt klart. Det blir
därför inte mindre angeläget att söka vinna klarhet om varför
berättelsen egentligen har skrivits.
4.5 Belöningen till officerarna - den utlösande faktorn?
I sin merommälda skrivelse till överste Fuchs av den 15 augusti
1719 förklarade Ulrika Eleonora uttryckligen, att hennes nådiga
välbehag i lika mån omfattade såväl officerarna som manskapet vid
den ifrågavarande bataljonen, och försäkrade, att båda personal
kategorierna skulle komma att ihågkommas med något synligt ut
tryck härför. Det belopp av 1 000 daler silvermynt "i redbara
penningar" som genom statskontoret skulle ställas till regements
chefens förfogande avsåg likväl enbart "underofficerarna och de
gemene". Hur överofficerarna skulle komma att belönas blev tills
vidare osagt. Först i den tre dagar senare utfärdade ,nya skrivelsen
till överste Fuchs lättade drottningen på förlåten. De officerare
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som "undsluppit blessyrer" skulle tilldelas en månads fälttraktamente
och de som sårats dubbelt så mycket, d v s två månaders trakta
mente.82
Båda skrivelserna var kontrasignerade av kanslirådet, tf
statssekreteraren i krigsexpeditionen Johan Brauner.
De båda kungliga breven till överste Fuchs med anledning av den
såsom vi nu vågar påstå - Essenska bataljonens välförhållande
vid Stäket har en bakgrund och ett efterspel som hittills inte upp
märksammats men som inte saknar intresse, både i och för sig och
med hänsyn till den källkritiska problematik som här står i för
grunden.
Själva uppslaget till utdelande av en penningbelöning till Stäket
krigarna var inte drottningens eget. Tanken hade förts fram i rådet
vid sammanträdet på kvällen den 14 augusti. Förslagsställaren hade
dock inte tänkt sig ett så pass stort belopp som 1 000 daler och inte
heller att belöning skulle ges åt andra än de gemena. Av dessa borde
var och en få 1 daler silvermynt; det sammanlagda beloppet beräk
nades till "någre 100:de daler". Det gjordes ingen hemlighet av att
förslaget hade en bestämd baktanke. Den beräknade kostnaden "i sig själv mycket ringa" - förmenades kunna ge god utdelning
framdeles genom att sporra andra soldater vid andra liknande
tillfällen. 83
Emellertid har drottningen
eller statssekreterare Brauner tydligen funnit det stötande, kanske också mindre välbetänkt, att
officerarna inte skulle komma i åtnjutande av något materiellt bevis
på den kungliga nåden. I det brevkoncept som först föredrogs för
drottningen stod nämligen, att det anvisade beloppet - följdriktigt
höjt till 1 000 daler - var avsett "såväl för Eder själv som office
rarna och de gemena". Men, inskärptes det försiktigtvis, regements
chefen hade att så fördela beloppet, "att de gemene läre därmed bliva
förnöjde".84
Utkastet godkändes inte av drottningen, eller också har hon och
Brauner i sista stund kommit på andra tankar. Hur det brev var
formulerat, vilket slutligen undertecknades och expedierades till
Fuchs, har redan framgått. Det till 1 000 daler höjda beloppet kvar
stod oförändrat, men det skulle komma endast underofficerarna och
manskapet till godo. Genom ett inskjutet litet tillägg ("i medlertid")
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antyddes dock samtidigt, att även de berörda överofficerarna skulle
komma att belönas i någon form. - Det är - mot bakgrund av
förmaningen i brevutkastet
svårt att tolka den ändrade disposi
tionen på annat sätt än som uttryck för en viss misstro mot Fuchs.
Drottningen befarade, att så litet skulle bli över för manskapet sedan
regementschefen och officerarna fått sitt, att den kungliga nildegesten
skulle förfela sin psykologiska verkan och inte uppnå sin av rådet
avsedda propagandistiska effekt.
Tanken att även· officerarna vid den berörda bataljonen borde
hugnas med någon materiell nådebevisning - en utgift som rådet
således inte hade funnit påkallad - hade alltså inte släppt drott
ningen. Dröjsmålet med utfärdandet av brev nr 2 kan dock tyda på
att man i kansliet haft svårt att komma på den lämpligaste formen.
Den 18 augusti hade man emellertid tänkt ut en godtagbar lösning,
och det nya brevet angående belöning jämväl till officerarna kunde
expedieras till regementschefen. I detta fall var belöningssummans
storlek självfallet inte siffermässigt maximerad. Det skulle ankomma
på statskontoret att räkna ut och sedan utanordna det rätta beloppet
med ledning av en "uppsats", d v s förte9kning, "på bemälte office
rare", som Fuchs hade att insända direkt till statskontoret.
Någon sådan "uppsats", undertecknad av Fuchs, har inte på
träffats. Det är dock ingen tvekan om att en förteckning har insänts
av regementschefen. Det låter sig också göra att rekonstruera inne
hållet i denna.
Detta är möjligt tack vare en i statskontorets registratur under
den 25 augusti 1719 återgiven skrivelse. Det rör sig om en order till
räntmästaren Erik Råfelt att "till underdånigste följe av Hennes
Kungl. Maj:ts nådige brev av den 18 hujus" till generalmajoren och
översten Rutger Fuchs mot vederbörlig kvittens utbetala "ovan
stående" 743 daler silvermynt. Ordet "ovanstående" syftar på en
likaså i registraturet införd "Uträkning på fälttraktamente för under
benämnde överofficerare av Södermanlands regimente till fot, vilka
bivistat den med ryssarne vid Stäket nyligen förelupne aktion ...
efter Hr Översten Fuchs' den 20 Dito uppgivne förslag, näml.", var
efter följer en förteckning, börjande med Fuchs själv, vari anges för
varje enskild person, hur stort belopp som skulle komma honom till
del med hänsyn till dels hans grad, dels eventuellt ådragna blessyrer.
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Det är alldeles tydligt, att denna "uträkning" vad namnen och be
räkningsgrunden beträffar direkt hämtats från Fuchs' till stats
kontoret insända "uppsats".85
Innehållet i "uppsatsen" visar sig ha varit ganska märkligt.
Fastän denna förteckning tycks ha upptagit
i princip - samtliga
vid regementet tjänstgörande (över-)officerare som deltagit i stri
den,86 saknar man åtminstone en som man kunde ha väntat att åter
finna där, chefen för Gripsholms kompani (7:e komp), kapten Adam
(von) Schoting. Det var denne som undertecknade kompaniets
generalmönsterrulla den 16 september; det tycks. också föreligga en
direkt uppgift om att han deltagit i striden vid Södra Stäket. 87 Att
det emellertid inte är av förbiseende som Schoting utelämnats i "upp
satsen" kan slutas därav, att Fuchs i en den 12 november 1719 till
Kungl. Maj:t insänd förteckning över regementets officerare beträff
ande samtliga kompanichefer utom just Schoting anger, att de
"bevistat aktionen vid Stäket". 88 Å andra sidan har medtagits en
löjtnant Johan Lybke vid Överstelöjtnantens (Strängnäs) kompani,
som eljest veterligen inte deltagit och inte heller i förteckningen av
den 12 november anges ha deltagit. 89 Än mera förbryllande är, att
såsom slirade (med rätt till två månaders fälttraktamente) redo
visats, förutom överstelöjtnanten, endast kaptener - alltså inga
löjtnanter och fänrikar90 - sammanlagt 5 stycken. Beträffande en
av dessa, chefen för Livkompaniet
Fuchs' eget -, kapten Carl
Sigismund von Ferntheil, är det eljest helt okänt att han sårats vid
Stäket.91 Beträffande andre kaptenen vid Gripsholms kompani,
Anders Trolin, inom kort adlad Trollenfelt, talas verkligen i hans
sköldebrev men veterligen ingen annanstans om vid Stäket "und
fångne blessyrer". 92
Om detta och annat kan väcka undran blir det nästan sensationellt,
att Fuchs' till statskontoret insända förteckning tydligen har upp
tagit överofficerarna inte blott vid den bataljon - Essens - som
"förhöll sig tappert" vid Stäket utan också officerarna vid Fuchs'
egen bataljon, Livbataljonen. (Det rör sig närmare bestämt om 15
officerare vid Livbataljonen mot endast 10 vid Andra bataljonen.)
Detta är sensationellt, därför att det ju står i direkt strid mot drott
ningens uttryckliga befallning och alltså uppenbarligen är att upp
fatta som ett gravt tjänstefel. Möjligen har Fuchs, i förlitande på sina
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goda personliga relationer till generalissimus, den blivande konung
Fredrik I,93 kallt räknat med att denne vid behov skulle hålla honom
om ryggen. Men ett häpnadsväckande högt spel tycks det under
alla förhållanden ha rört sig om.
Brott föder brott, heter det. I och med insändandet av sin själv
rådiga förteckning till statskontoret hade Fuchs bundit sig för en
ståndpunkt beträffande regementets insats vid Stäket, som han sedan
inte skulle kunna frångå: regementet hade insatts i striden enhetligt
och bägge bataljonerna hade utmärkt sig i lika mån! Det är mot
den psykologiska bakgrunden man måste se Fuchs' förvanskning
av texten i den avskrift av drottningens brev som han tillställde
undersökningskommissionen. Brevet skulle ju eljest ha avslöjat, att
det i verkligheten inte förhållit sig så, som Fuchs ville göra gällande
och som kunde ha motiverat att samtliga regementets överofficerare
tilldelades penningbelöning.
Men, kan det invändas, undersökningskommissionen hade ju aldrig
av Fuchs begärt någon avskrift av drottningens brev, om vars exi
stens den kanske inte ens var underkunnig, och bör närmast ha blivit
förvånad över att få denna tämligen irrelevanta brevavskrift i stället
för den "berättelse" som den hade bett om. Varför avsände Fuchs
då i oträngt mål sin förfalskade brevkopia?
Frågan aktualiserar en annan fråga, vilken redan i det föregående
har framkastats: varför skrevs överhuvud taget Fuchs' strids
berättelse?
Det är väl i och för sig inte uteslutet, att berättelsen i någon mån
kan ha skrivits s a s för Historien, alltså med syfte att inge efter
världen en uppfattning om striden vid Södra Stäket, som svarade
mot Fuchs' egen önskebild av hur det "borde" gått· till (något som
ju i så fall också länge lyckats!), Men troligare förefaller en mera
"rationell" förklaring (som inte nödvändigtvis behöver utesluta den
förra). Berättelsen torde ha skrivits främst som en försiktighetsåtgärd
för den händelse att i en framtid förfrågningar skulle göras eller
rykten börja gå angående det befogade eller obefogade i att även
Livbataljonens officerare hade tilldelats penningbelöning för "väl
förhållande" vid Stäket. Berättelsen skulle då kunna bli ett tjänligt
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medel att tysta insinuanta frågare och dämpa obehagliga rykten.
Snärjande följdfrågor skulle Fuchs kunna avvisa genom hänvisning
till sitt dåliga minne (så som ju sedermera skedde i svaret till under
sölmingskommissionen).
Att verkligen ett direkt tankesamband torde föreligga mellan
"uppsatsen" till statskontoret och "stridsberättelsen" indiceras på
ett nästan kuriöst sätt av en säregen formulering i den senare. I för
teckningen till statskontoret hade Fuchs, såsom nämndes, på som
det förefaller något tvivelaktiga grunder redovisat bl a chefen för
Livkompaniet såsom sårad. I berättelsens redovisning av stupade
och sårade betecknas tre icke namngivna överofficerare såsom "lätt"
sårade, och två såsom svårare sirade. Beträffande övriga personal
kategorier görs ingen sådan distinktion; alla betecknas, oavsett bles
syrens art, såsom "svårare sargade". Genom uteslutningsmetoden kan
fastslås, att två av de "lätt" sirade officerarna var kaptenerna
Ferntheil och Trolin!
När undersökningskommissionen i december 1725 av chefen för
Södermanlands regemente begärde en redogörelse för striden vid
Södra Stäket uppstod just en sådan situation som Fuchs med sin
"stridsberättelse" torde ha velat gardera sig emot. "Enligt ritning
arna" borde Fuchs nu ha reagerat så, att han tillställt kommissionen
denna berättelse. Men så skedde alltså inte. Varför? Troligast därför
att Fuchs vid närmare eftertanke
han tog ju god tid på sig med
svaret till kommissionen! - fann risken för ett avslöjande alltför
stor med tanke på den högkvalificerade och allmänt välinformerade
areopag som skulle studera hans alster. 94 I detta dilemma har ingen
annan och bättre lösning stått till buds än att söka avleda kom
missionens intresse för en "berättelse" genom en, · på lämpligt sätt
"friserad", avskrift av Ulrika Eleonoras lovordande brev.
Samma år som han avgav sitt undanglidande svar till undersök
ningskommissionen hade Fuchs anledning att uppgöra ett "Aller
underdånigst Förslag" på officerare vid Södermanlands regemente,
vilka fått fullmakter utfärdade av Carl XII. 95 Vidkommande sin
egen generalmajorsfullmakt (av 1719-08-18) skrev han då egen
händigt (i kolumnen "Meriterne"): "Meriten är den, att jag haver
tjänt som en ärlig man, vilket veterligt är, och är min ll.lder 44 år"!96
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4.6 Har Fuchs haft en "spökskrivare"?
När fältmarskalken Diicker i sitt anförande vid rådssammanträdet
den 14 augusti kom in på de egna förlusterna i striden vid Stäket
nämnde han siffrorna 20 döda och 79 sårade, tillsammans alltså 99.
Siffran 20 för de stupade är påfallande låg, i all synnerhet om den,
såsom möjligt är, inkluderar en av de sammanlagt två (!) döda vid
Östgöta tremänningsregemente.97
I "Utkast till en historia", det sörmländska regementshistorie
verket, lämnas en redogörelse för förlusterna, som troligtvis bygger
på ett samtida dokument. Här anges såsom stupade: 1 överofficer
(löjtnant Georg Schnell vid Öster Rekarne (8:e) kompani), 2 under
officerare och 24 man, summa 27. (Ytterligare en underofficer avled
sedermera av sina blessyrer, varigenom hela antalet döda kom att
stiga till 28.) De sårade anges till: överstelöjtnant von Essen och
3 andra överofficerare (däribland icke kaptenerna Ferntheil och
Trolin!), 5 (6) underofficerare samt 60 man, summa 97.
Olik
heterna mellan Diickers förlustsiffror och de i regementshistorien
torde främst böra förklaras så, att några som först rapporterats svårt
sårade senare avled av sina skador (och där.efter redovisades som
stupade). Omvänt kan några som först rapporterats som sårade ha
haft så obetydliga blessyrer, att de i fortsättningen inte med
räknades.98
De förlustsiffror som ges i Fuchs' "stridsberättelse" skiljer sig från
Diickers och historieverkets. De är först och främst något högre:
28 döda, därav 25 meniga, och 73 sårade, tillsammans 101. Halva
skillnaden mellan Fuchs' och historieverkets totalsiffror beror tyd
ligen på att två av Fuchs' "lätt sårade" officerare inte funnits med i
historieverkets källa. Att Fuchs' lista upptar en död menig mer än
historieverkets kan måhända förklaras så, att hos Fuchs i antalet
stupade inkluderats en sårad, som avlidit först en avsevärd tid efter
striden (och som kanske därigenom kommit att dubbelredovisas).
Har nu denna obetydliga differens beträffande det totala antalet
stupade någon betydelse? Ja, möjligen. I den mån skillnaden har en
rationell förklaring måste denna vara, att Fuchs' berättelse ned
skrivits så sent - efter generalmönstringen den 16 september att ytterligare en av de då svårt sårade hunnit avlida. Enligt general
mönsterrullan har nämligen det totala antalet stupade korpraler och
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meniga uppgått till blott 24 (11 av Livbataljonen, 13 av Andra
bataljonen), alltså just den siffra som regementshistorieverket anger. 99
Att Fuchs' berättelse åtminstone inte torde ha skrivits redan den
16 augusti 1719, såsom dess egen datering anger, utan troligen tidigast
i början av september indiceras därav - såsom redan berörts100 att striden tidsättes till "d. 13 sistl. augusti". Både enligt ordets bok
stavliga innebörd och enligt vanligt språkbruk förutsätter använd
ningen av uttrycket "sistliden", att den ifrågavarande månaden har
gått till ända, är förliden. Att exempel förekommer på felaktig
användning av ordet - beroende på tanklöshet eller okunnighet förändrar härvidlag ingenting i sak. 101 - Ett motiv för att ante
datera berättelsen - till den 16 augusti - kan ha varit, att en
mycket tidig datering var förutsättningen för att den skulle kunna
gälla som .en officiell stridsberättelse. Vad som förvånar är, att Fuchs
inte själv uppmärksammat motsägelsen mellan de bägge tidsuttrycken
(liksom inte heller senare tiders historieskrivare).
En naturlig förklaring till Fuchs' bristande uppmärksamhet kunde
vara, att han inte själv författat berättelsen utan endast dagtecknat
och undertecknat densamma. En speciell omständighet pekar direkt
i den riktningen, cl v s mot att Fuchs anlitat en "spökskrivare". Det
är just förekomsten av ordet "sistliden". Detta uttryck tycks näm
ligen eljest aldrig förekomma i av Fuchs undertecknade aktstycken.
Där användes i stället konsekvent synonymen "nästliden" i mot
svarande sammanhang, 102
Så är också fallet, exempelvis, i generalmönsterrullan av den 16
september 1719 för Livkompaniet, regementschefens eget kompani.
Men i rullan för 2 :a kompaniet, Majorens kompani, möter i tre olika
sammanhang - mot synbarligen endast en gång, allt som allt, i
övriga kompanirullor 103 - tidsuttrycket "sistlidna". Vid ett av dessa
tre tillfällen säges i samband med en viss soldat, att hans musköt
hade "söndergångit den 13 aug. sistl. vid Stäket" (vid de båda andra
tillfällena refereras till en händelse "den 22 sistlidna maj"). 104
Rullorna för de olika kompanierna är undertecknade av den vid
mönstringen tjänstförrättande kompanichefen. Vem var chef för
Majorens kompani?
Nominell kompanichef var, såsom benämningen anger, regementets
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major. Innehavare av majorsbeställningen var då Anton Adolf af
Wasaborg. Han hade utnämnts så sent som i juli 1719 och tycks
inte ha tillträtt tjänsten förrän på hösten samma år.1 05 Under vakan
sen hade såsom major fungerat chefen för 4:e (Nyköpings) komp.,
kapten Johan Andersson Bold. Denne tycks också vid Södra Stäket
ha kommenderat (eller uppehållit sig vid) Majorens kompani, alltså
inte sitt eget, vilket i stället fördes av andre kaptenen Vilhelm Gustaf
Wrangel (vilken sårades under striden). 106 Såsom närmaste man vid
Majorens kompani hade Bold (andre) kaptenen vid kompaniet Johan
Georg Hoffman. Vid generalmönstringen den 16 september hade Bold
återgått till sitt eget kompani; det var således Hoffman, som nu
fungerade såsom kompanichef och i denna egenskap undertecknade
kompaniets rulla. Har Hoffman möjligen författat Fuchs' "strids
berättelse"?
Man frågar sig då först: var denne Hoffman överhuvud taget
kapabel för en sådan författaruppgift? Härtill torde kunna svaras
ja. Hoffman tycks i själva verket ha representerat en ovanligt intel
lektuell typ av dåtida officer. Han hade, innan han övergick till
den militära banan, studerat i Uppsala och sedan tjänstgjort i Riks
arkivet och som auskultant i Svea hovrätt. I övrigt tycks han ha
varit en "habil" (Fuchs' eget uttryck) men något äventyrlig person
och slutade sina dagar i rysk krigstjänst. 107
En annan omständighet i samband med Hoffman kan också ha
visst intresse i detta sammanhang. - För framstående personliga
insatser under Stäket-striden tycks - förutom Fuchs själv och
överstelöjtnant von Essen108 - endast två av regementets officerare
ha särskilt honorerats. Den ene var nyssnämnde kaptenen Johan
Andersson Bold, tjänstförrättande major vid Stäket. Den andre
var just kaptenen Hoffman.
På regementschefens förslag tillades den 20 augusti 1719 Bold "en duktig officer, som vid alla tillfällen sig särdeles väl förhållit"
(Fuchs) - majors "karaktär". 109 Den 10 oktober adlades han dess
utom med namnet Ridderboll. 110 Även Hoffman adlades, med nam
net Sternleuw, hösten 1719, samma dag som Bold. Utmärkelsen
motiveras i sköldebrevet bl a med att han vid Stäket förhållit sig
"med den käckhet och försiktighet som en hurtig och oförskräckt
officer ägnar och anstår".111 Det bör här påpekas, att maJorens
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kompani var det enda av regementets samtliga åtta kompanier som
inte hade att redovisa någon enda stupad eller ens sårad.
Naturligtvis är antalet stupade och sårade vid ett förband ingen
säker mätare på dess effektiva stridsinsats. Men märkligt är ändå,
att den ende officer - förutom alltså tjänstförrättande majoren
Bold-Ridderboll - som av regementschefen ansågs böra särskilt
belönas för föredömlig insats vid Stäket var chefen för det enda
kompani, som inte hade lidit några förluster i striden. Misstanken
ligger onekligen nära - rent allmänt sett - att det verkliga skälet
för kapten Hoffmans belöning var av sådan art, att regementschefen
inte kunde eller ville officiellt redovisa det.
Löser vad som nu här anförts rörande den bokligt skolade kap
tenen Georg Hoffman-Sternleuw, hans "språkvanor" och "belöning",
frågan om författarskapet till Fuchs' "stridsberättelse"? Om med
"lösa" förstås att binda en bestämd person till författandet av den
av Fuchs undertecknade och sannolikt antedaterade berättelsen om
striden vid Södra Stäket är så naturligtvis inte fallet. Vad som
möjligen får anses ha framkommit är, att troligtvis någon Fuchs
närstående person, och då närmast kapten Hoffman-Sternleuw, har
medverkat vid författandet.
Har det någon betydelse om det förhåller sig så? Egentligen endast
från psykologisk synpunkt. Som källa rörande striden vid Södra
Stäket måste berättelsen i huvudsak underkännas, oavsett om Fuchs
själv eller en "spökskrivare" har hållit i pennan.

SLUTORD
Undersökningen är slutförd. Den avsåg närmast ett kritiskt stu
dium av källorna om striden vid Södra Stäket. Syftet var att pröva
deras användbarhet. Incitament till en sådan undersökning gav ett
studium av den omfattande litteraturen om striden. Därav framgick,
att uppfattningarna är nästan lika många som historieskrivarna. Det
framgick också, att meningsskiljaktigheterna mestadels icke har sin
grund i principiellt skiljaktiga ·värderingar av källorna. Den enkla
sanningen tycks i stället vara, att källorna utnyttjats helt godtyck224

ligt, med stöd enbart av vederbörande skribents suveräna sköns
bedömning. Någon systematisk, förutsättningslös undersökning av
källmaterialet har aldrig företagits. Man kan därför när det gäller
striden vid Södra Stäket inte heller tala om ett vetenskapligt under
byggt forskningsläge.
På en enda punkt har bedömningarna dock varit samstämmiga:
beträffande stridens utgång och betydelse. Striden har nästan alltid
framställts som en seger, en otvetydig seger - för den egna sidan.
Till de forskningsmässiga egenheterna när det gäller Stäket-striden
hör nämligen också, att utskiftandet av seger och nederlag varierat
i enlighet med vederbörande författares nationella mantalsskriv
ningsort. Svensk författare - svensk seger; rysk författare - rysk
seger! En variant alltså av den klassiska formuleringen "båda par
terna tillskrev sig segern".
Det omedelbara resultatet av den här företagna undersökningen
har i stort sett blivit överraskande negativt. Det har visat sig, att de
skrifter som företrädesvis utnyttjats vid historieskrivningen, och
därför kommit att prägla den allmänna uppfattningen, är så genom
syrade av tendens - för att uttrycka sig milt - att de därigenom
blivit i det närmaste värdelösa som historiska källor. I första hand
åsyftas överste Rutger Fuchs' öekanta "stridsberättelse", sedan mer
än ett halvt århundrade vanligen uppfattad som huvudkällan men i
själva verket en medveten verklighetsförfalskning. Omdömet avser
emellertid också, något modifierat, de relativt talrika och utförliga
redogörelser, till vilka överste Baltzar von Dahlheims namn med
rätt eller orätt knutits. Självfallet är härmed inte sagt, att alla
utsagor i berörda skrifter måste vara felaktiga. Åtminstone i de
skrifter som verkligen härrör från Dahlheim själv kan - trots
tendensen - åtskilligt mycket väl vara i sak korrekt eller någor
lunda korrekt. Det beklagliga är, att de möjligtvis riktiga uppgifterna
är så blandade med påtagligt eller troligtvis oriktiga, att det ofta
ställer sig i det närmaste ogörligt att skilja agnarna från vetet. I någon mån gäller det sagda, trots tidsnärheten, också om den
korta redogörelse som fältmarskalken Diicker dagen efter striden
avgav i rådet. Här kommer också rådsprotokollens speciella käll
kritiska svagheter in som en ytterligare komplicerande faktor.
16
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Åtminstone i ett avseende har undersökningen likväl också gett
ett överraskande positivt utslag. - I det sörmländska regements
historieverket "Utkast till en historia om Kgl. Södermanlands rege
mente" (från slutet av 1700-talet) lämnas en kortfattad redogörelse
för regementets insats vid Stäket, en redogörelse som starkt avviker
från framställningen i Fuchs' "stridsberättelse". Enligt historie
verket var det regementets Andra bataljon under överstelöjtnant
Henrik Johan von Essen som i huvudsak ensam genomkämpade
striden. Denna version var också den vedertagna till dess "strids
berättelsen" blev känd och forskningsmässigt utnyttjad. Sedan dess
har regementshistoriens version undvikits av mera ambitiösa histo
riker. Det överraskande positiva i undersökningens resultat innebär,
att regementshistorieverkets version likväl i princip torde vara riktig.
I detaljerna är den däremot - byggd på muntlig tradition som den
säkerligen är - mycket otillförlitlig, minst sagt.
Konsekvenserna av undersökningens resultat - negativa som
positiva - blir, att vår säkra kunskap om striden vid Södra Stäket
mil.ste betecknas sil.som ytterligt mager. I stort sett kan med visshet
påst11.s föga mer än:
att en strid här utkämpades på kvällen den 13 augusti 1719 mellan
svenska och ryska stridskrafter,
att pil svensk sida markstriden främst uppbars av Södermanlands
regementes Andra bataljon och utfördes enbart genom eldgivning, 112
att visst eldunderstöd lämnades av den svenska galäreskadern,
att striden avstannade vid mörkrets inbrott,
att båda parterna därefter drog sig n/l.got tillbaka, ryssarna för
att följande dag embarkera på sina galärer och avsegla.
Hur förhöll det sig då med segern?
Att använda termen seger i ett vetenskapligt sammanhang är
kanske överhuvud taget malplacerat, och det redan därför att någon
entydig, generellt giltig definition av detta begrepps reella innebörd
veterligen inte existerar och knappast torde vara möjlig att formu
lera. I praktiken föreligger väl knappast heller något egentligt behov
av en sådan definition, eftersom verkligheten själv ofta är sil entydig,
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att någon tvekan om sakinnebörden omöjligt kan råda. Det lär
exempelvis aldrig kunna ifrågasättas, att slaget vid Narva var en
svensk seger - liksom slaget vid Poltava en rysk. Men långtifrlln
alltid är verkligheten lika klar och entydig, och därför borde kanske
som sagt själva termen överhuvud taget undvikas i vetenskapliga
sammanhang.
Beträffande Södra Stäket - där verkligheten för visso inte är
klar och entydig - är det likväl svårt att göra detta, eftersom just
termen har spelat så stor roll i den historiska debatten (om nu denna
term får anses adekvat i sammanhanget). Några ord må därför till
sist ägnas även denna lätt frivola aspekt,
Utgången av striden den 13 augusti 1719 innebar, att det täm
ligen huvudlösa försöket att med våld öppna den spärrade passagen
genom sundet för de ryska galärerna hade avvisats. De ryska land
stigningstrupperna fick embarkera igen efter att ha lidit sannolikt
rätt betydande förluster. Hotet mot Stockholm - i den mån man
nu kan tala om ett sådant - var eliminerat.
En sådan utgång kan omöjligt enligt normalt - eller överhuvud
taget meningsfullt - språkbruk betecknas såsom en r,,sk seger. Före
ställningen om en sådan hör hemma i mytologin.
Men betyder detta, att man med fog kan tala om en svensk seger?
En total, militärt "avgörande", seger var det för visso inte fråga
om - det står utan vidare klart. Ryssarna drog sig tillbaka otvingade
och troligen i rätt god ordning. Södermanlands regemente hade alltså
inte löst sin förelagda stridsuppgift, om nu denna verkligen varit
att sl& och "driva tillbaka" den landstigne fienden. (Att en sådan
uppgift, om den getts, varit övermänskligt krävande med hänsyn
till de ömsesidiga styrkeförhållandena samt de ytterligare försvå
rande terräng- och ljusförhållandena är en sak för sig.) Mest "gra
verande" - om man så får säga - är kanske ändå, att regementet
nästan säkert gick· tillbaka före ryssarna - alltså inte "behöll slag
fältet" - och att tillbakadragandet skedde under, av allt att döma,
stor "oreda och confusion". Det kan pli goda grunder betvivlas, att
regementschefen själv vid den tidpunkten uppfattade sig själv såsom
"segerherre". Ännu på förmiddagen dagen därpå - innan man visste,
men oroade sig för, vad ryssarna härnäst ämnade företaga sig 227

skall också i högkvarteret "intet spår av segerfröjd" ha kunnat för
märkas.113
Och dock: kvar står, trots allt, att åtminstone Södermanlands
regementes Andra Bataljon under överstelöjtnant von Essens befäl
på ett, såvitt kan bedömas, i allo föredömligt sätt hade löst sin
anvisade uppgift: att hindra den mångdubbelt överlägsne fiendens
framträngande och att h/Ula ut, åtminstone tills återstoden av rege
mentet hann komma till hjälp. Denna uppgift, som, fastän stor och
svår även den, dock låg inom det möjligas gräns, löste alltså den
ensamma Essenska bataljonen. Därmed hade den, om inte "segrat"
i s a s teknisk mening, dock "på ett utomordentligt sätt ådagalagt
sina krigiska förtjänster", för att tala med 1927 /frs "fanutred
ning".114 Det kan vara vackert så (såsom även fanutredningen
menade, fastän med giltighet för regementet i dess helhet).
Kungl. Södermanlands regemente är, såsom inledningsvis nämndes,
det enda alltjämt existerande svenska truppförband som på sin fana
bär segernamnet "Södra Stäket". "Segerns" i äldre litteratur vanligen
måttlöst överdrivna dimensioner har här reducerats till verklighetens
mera blygsamma mått. Det behöver därför - det har framgått inte uppfattas som ett rökoffer på traditionalismens altare, om till
sist helt ovetenskapligt säges, att det anrika regementet, som vid
Södra Stäket - i sitt eget landskap - bokstavligen slogs "för hem
och härd", även framgent bör kunna med berättigande och med
stolthet bära sitt "eget" segernamn på den grip-prydda fanan.

Noter
1 Jfr Erik Jonson, Skärgårdskriget 1719. En bok om rysshärjningarna invid
Stockholm (Sthlm, tr. Ystad, 1961), s 99, 154 ff. - I Kungshamn vid norra
mynningen av Skurusundct låg "det flytande batteriet" kanonpråmen "Svarta
Björn" med uppgift att försvara "ett bastant hornstängsel". Detta hinder hade
- anser Jonson
blivit en mycket hårdare nöt för ryssarna att knäcka än
spärrarna vid Stäket. Det är därför inte sant som det har sagts att ryssarna, om
de lyckats bryta sig igenom vid Stäket, på mindre än två timmar skulle ha
kunnat vara i Stockholm. "På mindre än två timmar skulle det ha seglat in i
evigheten." (Det borde ju då från svensk synpunkt närmast ha varit en fördel
om de släppts igenom!)
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rysk sida F Veselago, Ocerk russkoj morskoj istorii, I (S:t Petersburg 1875),
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menters och Corpsers fanor och standarer (KVHT 1846, s 107, 112), Underdånigt
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och standar, afgivet d. 2 april 1892 (Stockholm 1893), s 130.
3 Riksrådet och fältmarskalken Erik Sparre t hustrun Stina Lillie, Stockholm
1719-08-14: RA, Bergshammarsamlingen, vol 211. Brevet tryckt: Sigrid Leijon
hufvud, Erik Sparre och Stina Lillie. Skildring efter bref från karolinska tiden
(Stockholm 1911), s 447 f. Jfr nedan, s 227 f. Jfr ock Jonson, s 115.
4
G[ustaf] B[jörlin], Bidrag till Sveriges krigshistoria. Träffningen vid Södra
Stäket den 13 Augusti 1719 (KVHT 1872, s 353-369, 385-398). Jfr G Jacobson,
art, Björlin, Johan Gustaf ( SBL, 4, Stockholm 1924, s 612-620).
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hufvud, Kungl Södermanlands regementes historia 1771-1915, 3 (Uppsala 1919),
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6 KVHT 1872, s 385-391.
7 MFSFF 1919, s 36-44. Jfr Erik Leijonhufvud, Minnesfesten vid Södra Stäket
onsdagen den 13 augusti 1919 (MFSFF, nr 24, 1920, s 26-37, särskilt s 29-34).
8
Heribert Seitz, Den stora förödelsen 1719 och srriden vid Södra Stäket ( KFA
1960, s 149-175, särskilt s 159-172).
9 Erik Jonson, Det ryska hotet mot Stockholm 1719 (SSEA 1956, s 111-153);
dens. ( posthumt, utgivare Doris Jonson), Skärgllrdskriget 1719. En bok om
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senare skriften, Jfr Bengt Hildebrand, art. Fuchs, Rutger (SBL, 16, Stockholm
1964-1966, s 643-645). Här är, vilket får betecknas sllsom ytterst märkligt,
Leijonhufvuds undersökning inte ens upptagen i litteraturförteckningen.
10 Alf Åberg, Slaget vid Stäket 1719 (Stockholm 1969), s 13. Jfr Seitz (KFA
1960), s 171 ("Striden hade varit en avgörande seger").
11 I E Porfiriev, Peter I, grundläggare av den ryska reguljära armens och
flottans krigskonst (1952; övers från ryskan, Stockholm 1957), s 302. Jfr Veselago,
s 325. (V uppger, att tre ryska infanteribataljoner landsattes på vardera sidan
av sundet. På Skogsö-landet mötte ryssarna en svensk styrka bestående av två
infanteriregementen och ett kavalleriregemente. En strid uppstod som varade i
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12 KrA, Stockholms eskader -1757, Eskaderchefen, Inkomna skrivelser 1719
-1720; tryckt (av Leijonhufvud): MFSFF 1919, s 58,
13 "H.K.H. Prins Fredriks af Hessen, i egenskap af Svenska armeens Generalis
simus, afgifna Berättelse om anstalterne till skyddande af Svenska kusterna och i
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1720" (HSH 23, Stockholm 1839, s 110-114), s 111.
14
RA, Rådsprotokoll i allm ärenden, juli-sept 1719.
15 Betr rådsprotokollens allmänna källvärde jfr Lennart Thanner, Revolu
tionen i Sverige efter Karl XII:s död. Den inrepolitiska maktkampen under tidi
gare delen av Ulrika Eleonora d y:s regering (Uppsala 1953), s. 2-9.
16 Om Carl Baltzar von Dahlheim se art. av Ernst Ericsson: SBL 9 (Stockholm
1931}, s 716-722. - Genom skr t statskontoret 1719-09-16 anbefallde K M:t, att
till överste Dahlheims disposition skulle ställas 300 daler silvermynt utöver de
300 daler som tidigare uranordnats i och för "Skantzens förfärdigande wid Stee
ket". Pengarna behövdes enligt Dahlheim för att "Skantzen behörigen kan blifva
färdig giord" (RA, Krigsexpeditionen, Koncept 1719, vol 4). Härav kan slutas,
att befästningsanläggningarna vid Stäket var på sin höjd halvfärdiga den 13
augusti.
17 Björlin (KVHT 1872), s 392.
18 Th Westrin, Stockholms räddning 1719 (SSEA 1905, s 65-70).
19
Citatet från Åberg (s 14).
20 Se
Carl Gustaf M.ilmström, Sveriges politiska historia från konung Karl
XII:s död till statshvälfningen 1772, 1 (2:a uppi, Stockholm 1893), s 338 ff.
Citat: "Vid krigshären till lands försiggick en ansenlig indragning af regementen
och officerare under åren 1719-1721" (s 338). "At de afskedade lofvades pen
sioner, mera lämpade efter rikets tillgångar än efter deras behof" (s 340).
21 Jonson, s 111-113. Jfr Åberg, s 13.
22
Björlin (KVHT 1872), passim (särskilt s 365, 367, 369).
23 Westrin (SSEÅ 1905), s 70.
24 Leijonhufvud (MFSFF 1919), s 38 f.
25 Ibid., s. 38 f. I relationen påsds, att kartan upprättats av överste von
Dahlheim.
26 Ibid., s. 56-58. - Relationen föreligger i två sinsemellan något avvikande
exemplar, båda renskrivna av samma skrivarhand och egenhändigt undertecknade
av Berent Ingelotz. Den synbarligen ursprungligaste versionen förvaras: RA,
Klinckowströmska samlingen, VI. Den något överarbetade versionen: RA, Riks
dagshandlingar, Allegater till ridderskapets och adelns pleniprotokoll (R 106).
Det är den senare, "förbättrade" varianten - det ursprungliga påståendet att
ryssarna förföljdes "till stranden" har här utgått - som Leijonhufvud avtryckt.
I sen tid (av Leijonhufvud?) gjorda avskrifter: KrA, Stora Nordiska kriget, Avd
16:31-34. - De till relationsexemplaren hörande kartorna (som själva anger
sig upprättade av "översten Baltzar von Dahlheim") numera överförda till: RA,
Kart- och planschsamlingen.
27 T o m historieskrivare, som i princip ragit avsdnd från Ingelotz' relation,
har stundom inte kunnat avhålla sig från att därifrfo upptaga en och annan
sakuppgift. Jfr Seitz (KFÄ 1960), s. 167 ("Ett vittne berättar ...").
28 Belysande för graden av vederhäftighet hos denna skrift är redan rubrik
meningens påstående, att ryssarna landsteg vid Stäket med 24 000 man! Med för
kärlek återupprepad i litteraturen fram till senaste tid är Ingelotz' av allt att
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döma helt ur luften gripna uppgift, att Dahlheim "av en järngranat blev blesse
rad i huvudet och sedermera i StockhoJm tripanerad". Dahlheim har själv i sina
olika inlagor - till vilka vi strax skall komma - ingående redogjort för alla
sina i fält ådragna mer eller mindre svåra blessyrer. Olyckstillfällena anges alltid
ha varit fyra till antalet, och av dessa tidsättes det sista till 1715, då Dahlheim i
Stralsund blev "skutin genom kinbenet uti halsen" (PHT 1905, s. 108). - Natur
ligtvis kan, trots allt, själva möjligheten inte uteslutas, att enstaka eljest okända
sakuppgifter i relationen eller på kartskissen verkligen återgår på muntliga med
delanden av den äldre Dahlheim. Men denna alltså rent hypotetiska möjlighet är
givetvis källkritiskt irrelevant - redan därför att det inte går att avgöra vad
som eventuellt skulle kunna återgå på sådana muntliga meddelanden. Ett rätt
anmärkningsvärt förhållande förtjänar dock att i detta sammanhang påpekas.
Såväl Björlin som Leijonhufvud talar om ett ryskt anfall mot den Essenska
bataljonens vänstra flank. Leijonhufvud stöder sig därvid på en källa ( Fuchs'
"stridsberättelse"), om vilken Björlin saknade kännedom, Vad Björlin bygger pä
är uppenbarligen just C. F. Dahlheims kartskiss, något fritt och fantasifullt tol
kad. Det troligaste är nog, att den skenbara samstämmigheten mellan berörda
"källor" och författare beror på en ren tillfällighet.
29 Om Carl Fredrik von Dahlheim se Gustaf Elgenstierna, Den introducerade
svenska adelns ättartavlor, 2 (Stockholm 1926), s. 143.
30 RA, Riksdagshandlingar, R 106 (jfr ovan, not 26). Avskrifter (efter R 106)
i KrA (Biographicasamlingen).
31 Om denne se Elgenstierna, 4 (Stockholm 1928), s. 12.
32 KrA, Biographica, vol. Dahlesköld-Dahn · (avskrifter; originalskrivelserna
i RA).
33 Däremot pekar bl a nedan anförda skrivelser otvetydigt i motsatt riktning:
1. Fältmarskalk Dlicker t. amiral Taube, 1719-07-06 (meddelar att cheferna för
de bägge tremänningsregementena under tjänstgöringen vid flottan är under
ställda eskaderchefen); 2. Taube t. kapten H. B. Piper, 1719-07-14 ( meddelar
att kommendör von Grooth förordnats att föra befälet över alla i Stäket liggande
fartyg). - Båda skrivelserna: KrA, Stockholmseskadern -1757, Eskaderchefen,
Ink. skrivelser 1719-1720 resp. Utgående skrivelser, vol. 12 (juli-seJ?t, 1719).
Jfr Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 31 f ("sex galärer deltagit").
34
RA, Frihetstidens utskottshandlingar, Riksdagen 1734, Sekreta deputationens
akter, vol. 12 (R 2593), fol. 558-560.
35 Baltzar von Dahlhdms meritförteckning: PHT, årg. 6 (Stockholm 1905),
s. 101 ( 109)-111. Jfr ovan, not 28.
36 Här följer märkligt nog en lucka i den av Dahlheim undertecknade men av
annan hand renskrivna texten, som sedan oförmedlat fortsätter: "efter manskapet
af Hr Capitain Wrangels Compagnie [4:e=Nyköpings], söckte dem up at hämpta
till Hr Generalen [Fuchs)". Censur? - Jfr nedan, not 106.
37 Dahlheim säger sig också under sitt pendlande mellan stridsplatscrna ha med
hunnit att föra upp en kapten av Södermanlands regemente "med några fanor"
på galären "Jungfrun". Jfr E. Jungstedt, Ett 225-års minne. Träffningen vid
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Södra Stäket den 13. augusti 1719 (KVHT 1944, s. 221-229). Jungstedt skriver
(s. 227), synbarligen utan ironi: "... häpnadsväckande vilken förmåga denne
[Dahlheim] lade i dagen att ... gång på gång befinna sig på rätt plats i rätt tid."
38 Instruktion för kommissionen utfärdades den 16 september 1724. Beträffande
( dröjsmålet med) tillsättandet av kommissionen, vars ordförande . blev general
löjtnanten J. C. Strömfe!t, se Malmström, 1 (2:a uppl.), s. 174. Kommissionens
"betänkande " avseende försvaret norr om Stockholm - dagtecknat den 20 juli
1726 - är tryckt i Handlingar til uplysning af svenska historien, 2 (Uppsala
1789), s. 71-146. - Kommissionens "Relation och berättelse huru med Försvars
det
värket vid Strenderna på Södra sidan om Stockholm åhr 1719 tillgått"
är givetvis den som här främst intresserar - är dagtecknad den 15 maj 1727.
Den överlämnades av K. M:t till riksdagen och förvaras nu: RA, Riksdagskommis
sioner, Amiralitctskommissionen, Protokoll och handlingar 1726 (R 5623). Den
är inte tryckt.
39 Strömfelt t Fuchs, 1725-12-03: RA, Kommitteer och kommissioner, Kommis
sionen för undersökning av kustförsvaret 1719, Registratur 1724-1726.
40 RA, Kommissionen ... 1719, Handlingar (Acta), 2 (pag. 766-769). Märk
ligt nog har skrivelsen enligt påteckning kommit kommissionen tillhanda först
den 10 mars 1726.
41 "Mitt Sinne och väsende är sådant, att när jag med min undersåteliga Plikts
Fullgiörelse förnögt mitt Samvete, jag mig om något vidare icke bekymrar", till
såsom förklaring till sitt dåliga
lägger Fuchs troskyldigt - eller hymlande
minne. - Man gör förmodligen Fuchs ingen orätt genom att ifrågasätta, om han
verkligen var så oegennyttigt plikthängiven som citatet låter påskina, Vissa ytt
ringar av Fuchs' politiska aktivitet ger en s a s mera nyanserad bild. I strävandena
i början av 1719 att göra arvprins Fredrik till konung spelade ett antal "lågadliga,
karriärlystna officerare", av vilka Fuchs var en, en framträdande roll (Thanner,
s. 229). Under förberedelserna för försvaret av östkusten våren s å ville generalis
simus
ehuru förgäves - H den med honom rivaliserande fältmarskalken
Diicker avlägsnad. "Annorlunda var förhållandet med översten för Söderman
lands regemente Rutger Fuchs, vilken tidigare utpekats som agitator för arv
prinsens tronbestigning. Han skulle spela en framträdande roll vid Stockholms
försvar" (Thanner, s. 260). Det är svårt "att bindande bevisa, vilka av adeln som
stött arvprinsen", eftersom dessa haft "allt intresse av att sopa igen spåren efter
sig". Det framskymtar dock, att aktivisterna tillhört "den karriärlystna unga
adeln, till vilken ... Fuchs ... kan räknas" (Thanner, s. 274).
42 Hur som helst kan det inte förvfoa, att striden vid Södra Stäket i kommis
sionens redogörelse blivit ytterligt knapphändigt behandlad. Det noteras, att
fienden vid Stäket blev av Södermanlands regemente "uti Eders Kungl. Maj:ts
närvaro tappert avvister". Det är allt.
43 Se J. A. Lagermark, Förteckning på handskriftsamlingen på Bergshammar
(HT 1885, bilaga).
44 Bergshammararkivet (Bergshammarsamlingen) är som bekant numera överfört
till Riksarkivet. Där saknas dock besynnerligt nog Fuchs' "stridsberättelse", vars
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öden efter 1919 · (jfr nedan, not 45!) tycks vara okända. (Fotokopia av hand
skriften i Södermanlands regementes officerskårs bibliotek, Strängnäs.)
45 Karl K:son Leijonhufvud, Kungl. Södermanlands regementes historia 1771
-1915, 3. Anteckningar om Kungl Södermanlands regementes personal 15601919 (Uppsala 1919), s. V: 267 f. - E. Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 55 f.
(Bil 1).
46 Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 50. Jfr ovan, s. 188.
47 Jfr ovan, s. 189 och 193 f.
46 Där motsvarande klockslag är 3 resp. 8 e.m. (se ovan, s 200). Vilken tids
angivelse som är riktig (eller riktigast) är av betydelse med hänsyn till att det
började skymma redan omkring kl 20 (8 e,m,), Ar det senare klockslaget riktigt
måste striden ha varit av mycket kort varaktighet, (Jfr ovan, s. 190 f.)
49 Jfr Seitz (KFÅ 1960), s. 169: "fyra plutoner av livbataljonen gjorde front
mot den ryska anfallsstyrkan som blev så chargerad (d v s anfallen), att den
måste omvända".
Det är i och för sig riktigt, att "chargera" ofta användes
(vid kavalleriet) i betydelsen "anfalla (genom rörelse)". Den ursprungliga och
minst lika vanliga innebörden synes dock vara "anfalla, angripa med eld". För
den semantiska tolkningen se exempelvis Georg von Alten, Handbuch fur Heer
und Flotte. Enzyklopädie der Kriegswissenschaften und verwandter Gebiete, 2
(Berlin 1909), s, 737; Nils Törnqvist, Den militära terminologin i svenskan. Dess
ursprung och ålder (Lund 1969), s. 156. Beträffande betydelseanvändningen vid
här ifrågavarande tid jfr RA, Kommissionen . .. 1719, Acta 1, Berättelse av C. V.
Marcks von Wurtenberg, 1725-11-09 (pag, 639-675): (pag, 645)" . . . Fijenden .. ,
dref forwachten alt för sig, hwilken retirerade sig uthj en god Ordning och
stundelig Charchering med Fijenden"; (pag, 65 8) [försäkrar, att] "iag icke afo'lgat
med Defensions Manskapet ved första anblicket af fijenden utan sedan Forwachten
chargerat uti hehla retiraden emot Fiendens avance Gardie". - Jfr ock Leijon
hufvud (MFSFF 1919), s. 42 (' 'så chargerad (beskjuten), att den måste omvända"),
samt (betr, termens generella användning: eldgivning under strid) Gunnar Artens,
Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712 (Göteborg, tr. Lidköping, 1972),
passim, särsk. s. 36 f., 44, 46.
so De egna förlusterna (regementets) anges till 28 döda (därav en överofficer
och två underofficerare) och 73 sårade (därav överstelöjtnant von Essen, fem
andra överofficerare och sex underofficerare), totalt alltså 101. Jfr ovan, s. 191.
(Diickers redogörelse i rådet) och nedan, s. 221.
51 Se nedan, s. 222.
52 Närmare bestämt torde antalet stridsdugliga korpraler och meniga den
13 augusti ha uppgått till omkring 820, fördelade med 470 på Livbataljonen och
350 på Essenska bataljonen. (Livbataljonen var alltså betydligt manstarkare än
Andra bataljonen.) Knappt två mfoader tidigare (1719-06-23) hade Fuchs från
"campementet vid Danderyds kyrka", där regementet då var förlagt, till Krigs
kollegium insänt beställning på reglementerad ammunitionsutrustning (24 skott
per man) för 800 musketerare (KrA, Krigskollegii brevbok, 1719). Jfr Björlin
(KVHT 1872), s. 395 (' 'minst 800 man") och Petri (MFSFF 1922), s. 12 f. ("Så
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vitt det gått att fastställa" - 800 man). Jfr ock nedan, s. 211. Betr. beteckningen
"Andra bataljonen" har den varit i bruk senast från 1717. Se "Förteckning på
de Officerare af ... den Andra Bataillon ... ", 1717-10-26: RA, Administrativa
handlingar rörande armen, Regementschefers skrivelser t. K. M:t, Södermanlands
infanteriregemente 1716-1739 (M 387).
53 Veselago (s. 325) anger den precisa siffran 442 för de totala ryska för
lusterna ( döda, sårade och saknade). Jfr Leijonhufvud (M FSFF 1919), s. 46.
54 Bevarade krigsfångeförteckningar redovisar inga ryska fångar tagna vid
Södra Stäket. Se RA, Krigshistoriska samlingen, Karl XII:s tid, Ryska • krigs
fångar i Sverige (M 1523-1524); KrA, Stora Nordiska kriget, Avd. 14:1 (Hand
lingar rörande utländska krigsfångar i Sverige, ingivna till skilda myndigheter
1701-1722). - Jfr Elof Wäsström, Anmärkningar rörande träffningen vid
Stäket den 13 Aug. 1719 samt då vidtagna försvarsanstalter i Skärgården (Svenska
Krigsmanna Sällskapets handlingar år 1802, Stockholm 1804, s. 66-77), s. 66
(träffningen vid Sdiket minnesvärd trots att "på den valplatsen ingen fånge
blev tagen ... "). - Wäsström uppger (s. 67), att hans uppsats ursprungligen till
kom redan 1776 och bygger pl1 "vad flere personer, vilka slaget överlevde och
bivistade ... drogo sig till minnes". Han hävdar, att sörmlänningarnas numerära
underlägsenhet till en viss grad uppvägdes av att de "stodo högre i randen av en
då ganska tjock skog", med Skogsö träsk såsom skydd mot överflygling fdn
höger, medan ryssarna hade "en låg, sumpig och skoglupen äng till sin ståndplats,
som även var för deras mycke�het för trång".
55 KrA, Generalmönsterrullor, vol. 134. Södermanlands infanteriregemente,
1719.
56 Jfr Wäsström, s 72. (Sedan svenskarna dragit sig tillbaka tog ryssarna till
fället i akt och "hämtade från valplatsen sina övriga döda", alltså de som inte
medtagits vid tillbakadragandet.)
57 Se ovan, not 32!
58 Leijonhufvud (MSFF 1919), s. 42 f.; Seitz (KFA 1960), s. 170.
59 Jfr referatet ovan, s. 185.
60 En formell motsägelse, som möjligen inte behöver vara reell, föreligger i
källorna pl1 tal om de sårades omhändertagande. Dahlheim påstår i skrivelsen till
K. M:t 1722, att han personligen efter stridens slut "die Sörmländ. blessirtten
sambt auch die zuriick gebliebcnen Fahnen auf die Galleeren bringen, die blessir
ten vcrbinden lassen, und solche uf den Wasser mit den Skiärboth nach Stock
holm gcsandt". Såtillvida bekräftas denna version av kommendör von Grooth i
rapporten till amiral Taube (ovan, s. 190), att "en hop blesserade" verkligen föns
ombord på galärerna, där förbundits och sedan "med skärbåtar" sänts .vidare
bakk I Fuchs' berättelse säges däremot endast, att regementschefen efter till
bakadragandet "lät förbinda [som det verkar, pl1 platsen] och avföra de blesse
rade".
61 Se ovan, s. 200 f.
62 RA, Registratur, Krigsärenden, 1719 (jan.-aug.).
63 Ibidem. - Båda breven trycktes 1760 av Carl Chr. Gjörwell i Den Svenska
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Mercurius, �rg 5:4 (s. 10 -12), enligt utgivarens utsago efter originalen, vilka
skall ha "meddelats" av sekreteraren i slottskansliet J. H. Hochschild. De trycktes
sedan på nytt av Björlin (KVHT 1872, s. 393).
64 RA, Statskontorets arkiv, Huvudarkivet, Kungl. brev, 1719, del 2. I sitt brev till statskontoret av 1719-08-15 (ibidem, även i Registratur, Krigs
ärenden), säger sig drottningen ha skänkt beloppet "till Bataillon under dess
[Fuchs ]' anförtrodde Regemente" för dess tapperhet och välförhållande vid
Stäket.
65 Fil. dr Gunnar Arteus har vänligen meddelat förf. att han inte kan erinra
sig ha någonsin sett termen bataljon använt såsom synonym till regemente (där
emot någon g!ng det omvända förhållandet).
66 Se Arteus, s. 31, 36.
67 När Fuchs i sin berättelse använder termen "bataljon" i betydelsen "strids
enhet" ("en Bataillon att attaquera", "formera Bataillon och snedes attaquera"}
avser han därmed konsekvent endera av regementets två administrativa under
avdelningar, aldrig regementet som helhet,
68
Björlin (KVHT 1872), s. 393 ('' ... 100 daler silvermynt fördelas mellan
de gemene p� överstelöjtnant v. Essens bataljon"; "... varje officer, som tillhört
samma bataljon ... erhålla ... fälttraktamente").
69 Leijonhufvud skriver (MFSFF 1919, s. 49): "Enligt ett K. brev till överste
Fuchs av den 15. augusti" skulle 1 000 daler smt "utdelas ibland underofficerare
och meniga vid överstelöjtnant von Essens bataljon; ett senare K. brev av den
18. augusti tilldelade varje officer, som tillhört samma bataljon" etc.
70 Seitz tänkte sig, att Fuchs kanske själv ställt förslaget och "ej velat fram
hålla sin egen insats" (KFA 1960, s. 172). Till bemötande av denna i sig själv
föga övertygande hypotes behöver blott påpekas, att det ursprungliga förslaget
ställdes i ddet på kvällen den 14 augusti. (Se nedan, s. 216.)
71 Källan är Utkast till en historia, etc. - nedan s. 212 f. med not 75-76.
12 Bägge fullmakterna (av 1719-08-18): RA, Registratur, Krigsärenden, 1719
(jan.-aug.),
73
" • • • i anseende til dess lång!. trogne tienster samt altid betygade tappre
wälförhallande ...'', lyder motiveringen i Essens fullmakt.·� Av visst intresse
i detta sammanhang är emellertid ett yttrande - citerat i Utkast till en historia,
etc. (s. 92, not} - av dåmera konung Fredrik I i rådet den 20 juni 1739 i sam
band med att den då 67-årige Essen utnämndes till chef för Södermanlands rege
mente efter Fuchs (som utnämnts till översdthållare i Stockholm). Konungen
sade sig "detsamma hafwa honom lofwat allaredan för många åhr sedan wed
Stäket". Jfr Essens ansökan om tjänsten (RA, Ansökningar och meritförteckningar,
M 1037). (RA, RMsprotokoll i krigsärenden 1739.)
Det kan tilläggas, att ny
överstelöjtnant för Södermanlands regemente (Carl Johan Wrangel af Luden
hoff) utnämndes i slutet av augusti 1719. D� denne till följd av Essens (opåräk
nade?) kvarstannande som överstelöjtnant inte kunde tilldelas vare sig "boställe
eller någon indelt lantlön", såsom han klagade hos Kungl. Maj:t (RA, Krigs
kollegium t. K. M:t, vol. 27) transporterades han i stället i början av följande

235

�r till Ostgöta infanteriregemente. (K. K. Leijonhufvud, 3, s. 320 f.).
74 Se ovan, s. 203 med not 52. Jfr ock nedan, s, 221 f. - Beträffande ett av
Andra bataljonens kompanier (8:e komp) har vi en uttrycklig uppgift om att
ammunitionen var helt förbrukad vid stridens slut (KrA, Södermanlands regemen
tes arkiv, Öster Rekarne kompani, Koncept och order 1717-1720: Dagrapport för
den 14 augusti). (Jfr ock generalmönsterrullan!)
75 Se Karl K:son Leijonhufvud, Kungl Södermanlands regementes historia
1771-1915, 1 (Uppsala 1914), s. 2 f. Jfr Gurli Taube, Svensk regementshistorisk
bibliografi (Uppsala 1949), s. 42.
76 P. Sundstrand m.fl., Utkast til en historia om Kongl. Södermanlands rege
mente, 6 (Stockholm 1794), s. 2-5.
77 "Uppgiften . .. att von Essens bataljon skulle /öre livbataljonen avght till
Stäket och där upptagit strid med ryssarna, visar sig således icke överensstämma
med Fuchs' tre dagar efter striden avgivna berättelse". (Leijonhufvud, MFSFF
1919, s. 40, not l; kursiveringen Leijonhufvuds.) Jfr K. K. Leijonhufvud, 3, s. V:
268, not 1. ("Mesta tilliten bör väl dock sättas till Fuchs' egen berättelse.")
78 Pi.ven Björlin (som ju inte kände till existensen av Fuchs' "stridsberättelse")
underkände principiellt regementshistorieverkets källvärde (KVHT 1872, s. 395),
vilket inte hindrade honom fdn att ändå, fastän utan källhänvisning, utnyttja
dess uppgifter när d passade.
79 Helge Almquist (utg.), Karolinska anekdoter från frihetstiden (PHT 1916,
s. 66 ff.). Citatet s. 67; utdrag ur Browallius' dagbok ("Rutger Fuchs vid Stäket
1719") s. 90. Jfr Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 45.
so En reminiscens av den traditionsutsaga som Browallius förmedlar kan möj
ligen ligga i regementshistorieverkets påstående, att Fuchs omsider anlände till
Stäket med sin bataljon "jämte flere av de i nejden förlagde svenska regementer"
(Utkast till en historia, etc., 6, s. 2).
81 Ytterligare en omständighet som i sin mån pekar i samma riktning må
nämnas. Det framgår, såväl av Fuchs' "stridsberättelse" som av Dahlheirns "merit
förteckning'\ att Livbataljonen - regementschefens egen - gick fram till vänster
och Essenska bataljonen till höger - inte tvärtom. Nu gällde emellertid sedan
gammalt högra flygeln i en slagordning såsom den förnämligaste, den "honorära";
endast mycket starka skäl kunde föranleda, att "hedersplatsen" gavs h ett annat
förband än det rang-främsta. Se exempelvis Stanislaw Herbst, Tredagarsslaget vid
Warszawa 1656 (Carl X Gustaf-studier, 5, Stockholm 1973), s, 269 ("Man kan
utgå frfo att det svenska kavalleriet bildade den högra, honorära flygeln och det
brandenburgska ... den vänstra flygeln"). Jfr ock grupperingen inom Livbatal
jonen (nedan, not 106). Det regementshistoriska verket - men inte "stridsberättel
sen"
ger en plausibel förklaring till hur Essens bataljon vid Stäket råkat få
den "honorära" platsen i slagordningen (eller, om man så vill, varför Livbatal
jonen fick åtnöjas med den mindre förnämliga platsen).
112 Enligt Björlin (KVHT 1872, s. 393) skulle de sårade officerarna erhålla tre
månaders fälttraktamente, en felläsning som går igen i praktiskt taget hela den
senare litteraturen.
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83 Om detta ddssammanträde se ovan, s. 191 med not 14. Jfr Leijonhufvud
(MFSFF 1919), s. 49.
84 RA, Krigsexpeditionen, Koncept 1719, vol. 3.
65 RA, Statskontorets arkiv, Huvudarkivet, Registratur 1719 (juli-sept). Se
ock ibidem: Protokoll 1719. Vid sammanträde onsdagen den 19 augusti beslöts
att "vänta på den oppsatsen som Oversten Fuchs över desse officerare ["över
officerarne vid Södermanlands bataljon"] skall hitsända". Vid sammanträde
lördagen den 22 augusti konstaterades, att Fuchs' "förslag" nu inkommit och
beslöts remittera detsamma "till Contoiret att uträknas efter Hennes Kongl. Maj:ts
nådige brev, som den 19 hujus är oppläst".
86
Jfr till det följande K. K. Leijonhufvud, Kungl. Södermanlands regementes
historia, 3, Bil. VII: "Södermanlands regementes officerare m.fl. enligt general
rnönsterrullan 1719 16/9".
87
"Deltog 1719 i striden vid Södra Stäket" uppger K. K. Leijonhufvud (3,
s. 271), som alltid utan källhänvisning, Jfr ock Elgenstierna, 7 (Stockholm 1932),
s. 48.
88 "Underdånigste Förteckning på de OfwerOfficerare, som i underdånigst
föllie af Kongl. Maj:ts nådigste Bref och Förordning af den 22 Maji nästl:e till
tienstgiörande wid mitt nådigst anförtrodde Södermanlands Regemente till foot
behållas": RA, Administrativa handlingar rörande armen, Meritlistor, Söderman
lands regemente, vol. 1 (M 953).
Schoting hörde möjligen inte till Fuchs'
favoriter. År 1723 nödgades han i varje fall frånträda befälet över Gripsholms
kompani (och den därmed förenade lönen) för att bereda plats åt en från rysk
Hngenskap återkommen officer, som aldrig tillhört regementet. Fem år senare
återfick han chefsskapet men tycks ha uppburit endast halva kaptenslönen så
länge Fuchs var chef för regementet. Se K. K. Leijonhufvud, 3, s. 271 jfrt med
s. 204 (von Kocken, Karl Magnus).
89 Jfr K. K. Leijonhufvud, 3, s. 221.
90 Jfr Karl K:son Leijonhufvud, Minnesblad över de i striden vid Södra Sdiket
den trettonde augusti 1719 stupade och sirade av Södermanlands regemente
(Strängnäs 1919), s. 9. Bland de fem här redovisade sårade o.fficera'rna är Gabriel
Wigelstierna, 1:e fänrik vid Oppunda kompani, vilken (utan källhänvisning) upp·
ges ha sårats "i huvudet vid högra tinningen av en muskötkula". (Jfr K. K.
Leijonhufvud, 3, s. 315.)
9 1 Jfr K. K. Leijonhufvud, 3, s. 170 f.
92 Riddarhusets arkiv, Sköldebrevsavskrifter, vol. 9 (nr 5 3). Jfr K. K. Leijon
hufvud, 3, s. 303, samt Elgenstierna, 8 (Stockholm 1934), s. 383.
93 Jfr ovan, not 41.
94 Ironiskt nog ingick som ledamöter i kommissionen också två officerare frfo
Fuchs' eget regemente, överstelöjtnanten Anton Adolf af Wasaborg (om denne
se K. K. Leijonhufvud, 3, s. 309 f.) och den ovan (s. 197 med not 36) omnämnde
kaptenen Vilhelm Gustav Wrangel af Fall (om denne se K. K. Leijonhufvud, 3,
s, 322 f.). Åtminstone den senare lär inte ha varit personligen okunnig om hur det
v�rkligen tillgick vid Stäket.
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95 RA, Meritlistor, Södermanlands regemente, 1 (M 953),
96 Jfr ovan, not 41.
91 Om förlusterna vid tremänningsförbanden se Leijonhufvud (MFSFF 1919),
s. 45.
98 Ett exempel ger en bevarad "dagrapport" av den 15 augusti för Öster
Rekarne kompani (KrA, Södermanlands regementes arkiv, Öster Rekarne kompani,
Koncept och order 1717-1720). Enligt rapporten uppgick vid detta kompani hela
antalet sårade meniga till sex. Av dessa hade dock endast tre skottskador, de
övriga tr.e tydligen blott lättare "kontusioner", I generalmönsterrullan har endast
de förra redovisats shom "blesserade vid Stäket". (Betr. "dagrapporten" jfr
ovan, not 74!)
99 Det exakta antalet sårade kan inte fastställas med hjälp av generalmönster
rullan (av 1719-09-16), beroende på dels olika redovisningssystem vid olika kom
panier (i vissa fall tycks de sårade ha redovisats såsom "sjuka"), dels (jfr ovan,
not 98!) att åtskilliga lättare sårade under den gångna månaden hunnit tillfriskna.
K. K. Ldjonhufvud (Minnesblad, etc., s. 19) anser sig i generalmönsterrullan
kunna identifiera sammanlagt 44 sårade korpraler och meniga.
Jfr Krigs
kollegium t. Statskontoret, 1719-09-17: RA, Statskontorets arkiv, Huvudarkivet,
Ser. II a). Exp. handlingar, 1719. (Kollegiet hemställer, med hänvisning till ett
av regementschefen ingivet memorial, om utanordnande av 100 daler kopparmynt
"till uppehälle och förplägning för 20 blesserade man af Södermanlands Regi
mente till fot, som komma i Stregnes under fältskers hand at förläggas i qwarter.")
100 Ovan, s. 203.
101 En stickprovsundersökning rörande frekvensen av fall av felaktig ( ologisk)
användning av uttrycket 'sistliden' ('sistlidna') visar en viss koncentration till veder
börande mfoads sista dagar. Sil exempelvis: RA, Registratur, Krigsärenden, 1719
(jan.-aug.), fol. 882-884. (T. Statskontoret 08-31 med hänvisning till skr. fr.
Krigskollcgium "af den 26 aug. sidstl"; t. KrigskolL 08-31 med hänvisn. t. dess
skr. av "den 19 aug, sidstl."; t. Statskontoret 08-31 med hänvisn. t, Krigskoll.
skr. av "den 19 aug. sidstl."), Man Hr nästan intrycket, att avsändaren i sitt ord
val s a s ·anpassat sig till adressatens situation vid brevets mottagande (efter må
nadsskiftet). - Betr Fuchs' språkbruk jfr nedan, not 102 ('innevarande'). Ett
vanligare uttryck är det latinska 'hujus'. (Jfr ovan, s. 217 f. med not 85 .)
102 Se exempelvis Fuchs' "Underdånigste Förteckning" av 1719-11-12 (ovan,
s. 218 med not 88). Här talas redan i rubriken om "den 22 Maji nästl:e", i fort•
sättningen en gång om en kunglig order "af den 13 Junii näst!." och ett flertal
gånger om "action wid Steket in augusto näst!." Jfr ock (rubriken!) Fuchs' den
23 juni 1719 dagtecknade "Underdånigste Förteckning på de Ofwer-Officerare,
som i underdånigst föllie af Kungl. Maj:ts nådigste Bref och Befallning af den
22 Maji nästl. (hwilket den 18 innevarande iag i underdfoighet mottog) till tienst
giörande wid , , , Södermanlandz Infanterie Regemente behållas" (RA, Meritlistor,
M 953).
103 Det gäller då nr 6 Väster Rekarne kompani ( chef: kapten Elias Alsbeck,
vilken sv�rt s!rades vid Stäket).
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104 Jfr ovan, not 102 (Fuchs' motsvarande formulering!).
105 Se nedan, not 106. Jfr ock ovan, not 94.
106 Se av Fuchs undertecknat "Underdånigt memorial", 1719-08-20 ( "uti
Majorens frånvaro en tid förrettadt Beställningen wid Regementet"). Memorialet:
RA, Administrativa handlingar rör. armen, Regementschefers skrivelser, Söderman
lands infanteriregemente (M 387). - Jfr Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 41:
"Dahlheim berättar [i "meritförteckningen"], att just som han hade passerat kap
tenerna Bolds (Ridderboll) och Hercules' kompanier på väg till Wrangel, blev
denne sårad ...". - Om Bold (Ridderboll) se vidare K. K. Leijonhufvud, 3,
s. 259 f. (Kven den 23-årige ka_E\ten Ulrik Hercules, chef för 3:e (Oppunda)
komp., sårades: Leijonhufvud, 3, s. 194 f.)
107 Om Hoffman-Sternleuw se K. K. Leijonhufvud, 3, s. 288 f.; Elgensderna,
7, s. 602 f.
ios Se ovan, s. 210 f.
109 Citatet från Fuchs' "Underdåniga memorial" (not 106 ovan). Fullmakt för
Bold: RA, Krigsexpeditionen, Koncept 1719, vol. 3.
110 I sköldebrevet anges bland hans meriter, att han "innevarande Ahr warit
med i action wid Stäket och sig därsammastädes med det beröm förh�llit, att
\X'ij kort därp! månde honom med Majors 'Fullmacht benåda" (Riddarhusets
arkiv, Sköldebrevsavskrifter vol. 9, nr 55). - En ansökan fd!n Bold om adelskap
har bevarats (RA, Sköldebrevsamlingen, Ansökni�gar om adelskap, Q-R).
Ansökan är odaterad men uppenbarligen ingiven före striden vid Stäket. Den
är försedd med påteckning: "Redan resolv." Härav kan slutas, att Bolds adlande
inte har föranletts av hans egen framställning utan skett på initiativ av en annan
person, säkerligen regementschefen Fuchs.
1 11 Riddarhusets arkiv, Originalsköldebrev. - Bland andra Hoffmans meriter
nämnes i sköldebrevet, att han under det norska fältd.get blivit "tvenne gånger
dödeligen (!) blesserad". Någon av Hoffman ingiven ansökan om adelskap har
inte påträffats (jfr not 110, slutet).
112 I praktiskt taget varje skildring av striden vid Södra Stäket försäkras kate
goriskt, att i försvarsstyrkan ingick även visst lantartilleri. Att så skulle ha varit
fallet är emellertid minst sagt ovisst. Hela källunderlaget utgöres av följande
notis i sköldebrevet (av 1747-06-10) för tygmästaren (1719 löjtnanten) Thomas
Cunninghame: "1719 ... blef han commenderad at afgå till Stäket med två tre
pundiga canoner at biträda Södermanlands Regemente, som war i action med
fienden, at der hindra fiendens landstigning" (RA, Sköldebrev och adeisvapen,
Adelsbrev, vol 23). Jfr kommendör von Grooth t. amiral Taube, Kungshamn
1719-08-11: "lag har tänkt att afsändha [till Stäket] 2:ne af dhe Canoner såsom
iag här hos mig hafwer af 3-pundhingar . .. men afwenther . . . H: Baron och
Ammiralens gunstige uth!1lthelse ..." (KrA, Stora Nordiska kriget, Avd 16:3134), Jfr ock Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 36 (med not 1) samt s. 48 (med
not 1).
113 Se S. Leijonhufvud (Erik Sparre och Stina Lillie), s. 335 f., 447 f. Jfr
E. Leijonhufvud (MFSFF 1919), s. 48.
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114 Fanutredningen år 1927 ( stencilupplaga, exemplar i Militärhistoriska avdel
ningens bibliotek), Bil. 1, s. 8 f.

Zusammenfassung
Södra Stäket heisst der Einlauf in die enge Fahrriuue von Baggensfjärden nach
Stockholm. Hier fand am 13. August 1719 (a. St.) zwischen gelandeten Russen
und schwedischen Streitkräfo:n ein Gefccht statt, das, obwohl ziernlich unbe
deutend, recht bekannt ist. Tatsächlich kann man behaupten, dass in der schwe
dischen Kriegsgeschichte liber dieses Gefecht am meisten geschrieben, allerdings
auch arn wenigsten geforscht worden ist, Lediglich Erik Leijonhufvud versuchte,
bereits 1919, das Thema wissenschaftlich zu behandeln.
Eine allgemein anerkannte Auffassung ilber Verlauf und Bedeutung des
Gefechts ist niemals vorgetragen worden. Nahezu jeder, der das Gefecht bei
Stäket schriftlich behandelt har, hat eine eigene, von der seiner Vorgänger mehr
oder weniger abweichende Meinung geäussert. Nur in einem Punkt ist man sich
weitgehend einig: Dcr Ausgang des Gefechts wird als Sieg bezeichnet, nicht selten
als ein "glänzender" oder "entscheidender" Sieg. Das gilt sowohl flir die schwe
dischen als auch för die wenigen russischen Ktiegshistoriker, die das Them,i
berilhrt haben. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch zwischen den schwe
dischen und den russischen Verfasscrn. Erstere behaupten, es sei ein schwedischer,
letztere, es sei ein russischer Sieg gewesen.
Nach dem Studium der umfangreichen Literatur und der wenigen Quellen
ist der Vf. zu der Auffassung gelangt, dass die unterschiedlichen Auslegungen
vor allem auf einer im allgemeinen sehr willklirlichen Interpretation der Quellen
im Sinne der persönlichen Beurreilung des jeweiligen Verfassers beruhen. Die
Untersuchung ist daher vor allem quellenkritisch ausgerichtet.
Das Qudlenmaterial besteht in ersrer Linie aus einigen, quellenkritisch gesehcn,
recht zuverlässigen aber sehr knappen, offiziellen Berichten. Das ubrige Material
kann grob in zwei Hauptgruppen gereilt werden.
Die eine Gruppe hat engcn Bezug zu dem Pionieroberst Baltzar von Dahlheim,
der die Sperren bei Stäket angdegt hatte, welche die Russen beabsichtigten zu
beseitigen, um ihren Galeeren die Durchfahrt zu ermöglichen. Das Material enthält
einmal einen fälschlich Dahlheim zugeschriebenen Bericht, der gemeinschaftlich
von Dahlheims Sohn und einem Oberstleutnant B. S. Ingelotz verfasst wurde und
den die Geschichtschreibung begierig ausgenutzt hat, sowie eine Reihe von Klage
und Beschwerdeschriften Dahlheims mit Angaben uber seine bedeutenden persön
lichen Einsätze bei Stäket. Die zweire Quellengruppe stammt von dem Oberst
Rutger Fuchs, Kommandeur von Södermanlands Regiment, das im wesentlichen
allein das Gefecht mit den Russen flihrte. Bisher hoch eingeschätzt und am meisten
ausgewertet ist umer dem von Fuchs stammenden Material ein Kampfberichr, der
Beginn und Verlauf des Gefechts schildert. Schliesslich ist die kurze, wahrschein
lich auf milndliche Ubcrlieferung zurlickgehende Schilderung des Gefechts in
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dem offiziellen, Ende des 18. Jahrhunderts verfassten Werk der Geschichte von
Södermanlands Regiment zu erwähnen. Sie unterscheidet sich diametral von der
von Oberst Fuchs unterschriebenen. Laut Fuchs ist das Regiment einheitlich beim
Gefecht eingesetzt worden, und seine beiden Bataillone zeichneten sich in etwa
gleicher Weise aus. Nach der Regimentsgeschichte dagegen kämpfte daz zweite
Bataillon unter Obcrstleutnant H. J. von Essen hauptsächlich allein. Das Lcib
bataillon unter Fuchs' direktem Befehl traf erst auf dem Kampfplatz cin, als das
Gefecht sich dem Ende zuneigte.
Der Dahlheim zugeschriebcne Bericht wird als Geschichtsquelle völlig ver
worfen. Damit untermauert der Vf. die quellenkritische Verwerfung, die bereits
Leijonhufvud, allerdings nicht so klar, vornahm. Das autentische Material Dahl
heims wird nuancierter beurteilt. Auch <lies ist stark tendenziös, weshalb es iibcr
haupt nur mit grösster Vorsicht und Zuriickhaltung verwertet wcrden kann.
In Fuchs' "Kampfbericht" ist die Tendenz bei weitem nicht so deutlich wie in
den Eingaben Dahlheims. Doch fällt dem kritischen Leser als Erstes auf, dass das
Gefecht in der Einleitung des Berichts auf "den 13. vergangenen August" datiert
wird, was schwerlich mit der Datierung des Berichts, dem 16. August, in Einklang
steht. Das scheint vielmehr darauf hinzudeuten, dass der Bericht tatsächlich erst
im September 1719 oder später verfasst wurde und dass seine Datierung auf den
16. August 1719 absichtlich irrefiihrend ist. Eigenartig mutet auch an, dass dieser
Originalbericht nicht in dem Archiv einer staatlichen Behörde sondern in einem
adligen Gutsarchiv gefunden wurde.
Die Darste!lungen in Fuchs' "Kampfbericht" und in den verschiedenen Eingaben
Dahlheims iiber die Schlussphase des Gefechts weichen in einem entscheidenden
Punkt völlig voneinander ab. Laut Fuchs gaben die Russen zuerst den Kampf
auf. Erst nachdem sich Fuchs vergewissert hatte, da�s der Feind das Gefecht end
gUltig abgebrochen hatte, zog er das Regiment zurUck. Nach Dahlheim dagegen
wurde der russische Schlussangriff gegen die Sperren crst angesetzt, nachdem
sich Södermanlands Regiment bereits zuriickgezogen hatte. Unbeabsichtigt hat
bei der Generalmusterung des Regiments, die gut einen Monat nach dem Gefecht
abgehalten wurde, ein Musterschreiber durch eine Notiz in der Generalmusterrolle
cin Zeugnis abgelegt, das die Frage entscheidet. Die Notiz stellt fest, dass die
Leichen der Gefallenen des Regiments beim Riickzug auf dem Kampfplatz zuriick
gelassen und von den Russen gepliindert wurden. Damit ist völlig klar, dass Fuchs'
Version nicht richtig ist. Södermanlands Regiment hat vor den Russen das Gefecht
abgebrochen und sich zuriickgezogen, und die Absetzbewegung erfolgte unter
hartem gegnerischem Druck.
Laut Fuchs war das Regiment gesammelt von seinem Lager bei Skarpnäck
anmarschiert und dann eingesetzt worden. Fuchs' Darstellung des Gefechts erweckt
ausserdem den Eindruck, beide Bataillone des Regiments hatten sich in gleicher
Weise hervorgetan, vielleicht das Leibbataillon, Fuchs' eigenes, etwas mehr. Den
genau entgegengesetzten Eindruck ruft ein zwei Tage nach dem Gefecht, am
15. August, an Fuchs gesandtes Schreiben der Königin Ulrika Eleonora hervor.
Die Königin driickte darin ihr Wohlgefallen dariiber aus, wie sich Fuchs "mit dem
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einen Barnillon des Euch anvertrauten Regiments" bei Stäket verhalten hätte und
teilte mit, sie hätte beschlossen, U nteroffiziere und Gemeine als Zeichen ihrer
Anerkennung mit Geld zu belohnen. In einem weiteren Schreiben an Fuchs drei
Tage darauf (18.8) erstreekte die Königin diesen Gunstbeweis auch auf die
Offiziere "des Bataillons ... , die sich kiirzlich bei Stäket so tapfer gegen den
Russen verhalten haben." Offenbar war der Königin <lie eindeutige Auffassung
vermittelt worden, das eine der zwei Bataillone des Regiments hätte sich vor
dem anderen hervorgetan,
Welches der beiden Bataillone des Regiments hatte sich nach Ansicht der
Königin mehr als das andere ausgezeichnet? liltere Historiker gingen einfach
davon aus, dass es Essens Bataillon war. Der Vf. ist nach eingehender Unter
suchung zu der Auffassung gelangt, dass es sich so verhält. Das entscheidende
Indiz hat Fuchs selbst angeboten. In einer seiner Antwort an die die Kiistenver
teidigung untersuchende Kommission, die einen Bericht iiber den Einsatz des
Regiments bei Stäket angefordert hatte, beigegebenen Abschrift des ersten Briefes
der Königin hat er einfach die Worte "dem einen Bataillon des" ausgeschlossen.
Dort steht also lediglich
in völliger Ubereinstimmung mit dem Sinn des
"Kampfberichts"
dass Fuchs sich mit seinem Regiment vor den Russen bei
Stäket ausgezeichnet hätte! Offensichtlich war die Frage fiir den Regiments
kommandeur äusserst heikel. Daraus folgt indirekt mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit, dass es nicht Fuchs' eigenes, sondern vielmehr Essens Bataillon
war.
Laut dem zweiten Schreiben der Königin an Fuchs sollte dieser der Kammer,
der die Auszahlung staatlicher Mitteln oblag, eine Liste derjenigen Offiziere ein
reichen, die der königlichen Gunst teilhaftig werden sollten. Er sandte tatsächlich
so eine Liste ein, doch enthält sie die Namen aller im Gefecht eingesetzten Offi
ziere. Indem Fuchs diese eigenmächtig aufgestellte Liste der Kammer einsandte,
hat�e er sich auf einen Standpunkt beziiglich des Einsatzes des Regiments fest
gelegt, den er später nicht aufgeben könnte. Wahrscheinlich diirfte der Bericht
vorsichtshalber geschrieben worden sein, falls später gefragt werden sollte, ob es
berechtigt gewesen sei oder nicht auch die Offiziere des Leibbataillons mit Geld
fiir ihr "Wohlverhalten" bei Stäket zu belohnen.
Eine derartige Situation trat gewissermassen im Dezember 1725 ein, als die
Untersuchungskommission von Fuchs einen schriftlichen Bericht iiber den
Einsatz des Regiments bei Stäket begehrte. Doch, in diese Situation versetzt
zögerte Fuchs. Wahrscheinlich beurteilte er das Risiko, entdeckt zu werden, als
zu gross. Schliesslich behielt er seinen "Kampfbericht", aber offenbar als eine
Art Ersatz för den Bericht gab er der Kommission eine entsprechend "frisierte"
Abschrift des lobenden Briefes Ulrika Eleonoras.
Das Hauptergebnis der Untersuchung ist, dass Fuchs' Bericht als Quelle nahezu
unbrauchbar ist. Gleichzeitig ist durch die Untersuchung das regimentsgeschicht
liche Werk teilweise als Quelle rehabilitiert worden, als welche Leijonhufvud es
verworfen hatte. Die Untersuchung hat auch ergeben, dass man, genau genommen,
fiiglich weder von einem schwedischen noch - viel weniger - von eincm russi�
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schen Sieg sprechen kann. Dagegen steht fest, dass von Essens Bataillon während
seines studentlangen, allein gefUhrten Kampfes "hervorragend · seine kriegerischen
Verdienste bewies", um mit einer Wendung des 1927 eingesetzten "Fahnenkomitees"
zu sprechen. Der Vf., ehemaliger Offizier des ruhmreichen Königlichen Söder
manlands Regiments, erlaubt sich abschliessend und gewissermassen in Anlehnung
an das "Fahnenkomitee", die Meinung zu äussern, dass dies ausreicht, um das
Regiment auch weiterhin zu Recht und mit Stab. den Siegesnamen "Södra Stäket"
auf seiner Fahne tragen zu lassen.
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