AKTUELLT OCH HISTORISKT
MEDDELANDEN FRÅN MILITÄRHISTORISKAAV DEL NINGEN
VID K UNGLMILITÄRH ÖG SKO LAN 1976

.

DTGALLDA

INNEHALLANNA

-l�D
LIJ:-vDH-BlBLI

Förord .............................. ,.
SVEN H E L LMAN:

Militärhistoria och långsiktsplanering . . . . . . .

__,
GTBKE
T
5

SÖREN TOMMOS:

Erik XIV och Jacques De Crussol.
Ett svenskt värvningsföretag under det nordiska sjuårskriget . ... , , ................................ ,
ARN E STAD E :

Nytt källmaterial om striden vid Södra Stäket
K LAU S-RICHARD BöHM E:

Friedrich Engels som militärteoretiker

15

47
57

CARL-AXEL G EMZEL L:

Lucius, Wallenberg och Ryssland.
Storfinans och politik under första världskriget . ....

83

LEIF STJERNA:

Utvecklingen av ·ubåtsvapen och ubåtskrigfö
ring i Tyskland 1919-1935.
En hemlig organisation byggs upp ... . ... . . . ......
BJÖRN HETTNE, SVANTE
SON och GöST A T O M PUR I :

123

KARLS-

OPEC och IEA i ett internationellt konfliktperspektiv • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . , . . . . .

167

Litteraturnytt.
Urval av nytillkommen militärhistorisk litteratur vid
militärhögskolans bibliotek . . . .. . . . . • ... . .. . . • . ...
Utgiven med stöd av
Delegationen för militärhistorisk forskning

208

Redigerad av
BERTIL STJERNFELT och KLA US-RICHARD BöHME

Kristianstads Länstryckerl AB, Kristianstad 1976

FÖRORD
Arets nummer av Aktuellt och Historiskt, den 23 årgången, inne
håller sju bidrag, som till ämne, tid och rum vitt skiljer sig från var
andra. Men därigenom åskådliggörs vilket vidsträckt fält den militär
historiska forskningen just nu spänner över.
Förra numret av årsskriften inleddes med ett antal inlägg under
rubriken Militärhistoria
Vad är det? överingenjör Sven Hellman
vid försvarsdepartementets sekreteriat för säkerhetspolitik och lång
' siktsplanering anknyter från. sin utgångspunkt till denna debatt med
ett inlägg, som under pågående försvarsutredning är särskilt aktuellt.
Arkivarien vid riksarkivet Sören Tommos undersöker ett för forsk
ningen hittills okänt försök av Erik XIV att värva franska yrkeskrigare
för att insättas i kampen om herraväldet över Baltikum. Sverige står
också i centrum då fil. dr Arne Stade med nytt källmaterial komplette
rar sin ingående undersökning av Södra Stäket-striden i Aktuellt och
Historiskt 1975.
Därefter redovisar docent Klaus-Richard Böhme Friedrich Engels
militärteoretiska författarskap, som hittills varit helt förbisett i Sverige.
Docent Carl-Axel Gemzell vid Lunds universitet skildrar de an
strängningar, som efter krigsutbrottet år 1914 gjordes från både den
tyska och den svenska storfinansens sida för att åstadkomma fred mel
lan Tyskland och Ryssland. De tyska ansträngningar, som fil. kand
Leif Stjerna också Lunds universitet undersöker, gäller uppbyggnaden
av ett tyskt ubåtsvapen, helt i strid med Versaillesfredens bestämmel
ser.
Fil. lie Björn Hettne, fil. kand Svante Karlsson och fil. kand Gösta
Tompuri, alla vid Göteborgs universitet, redogör för uppkomsten av
och målsättningen fär de oljeproducerande respektive de oljekonsume
rande ländernas organisationer. Möjligheter till konfrontationer och
konflikter analyseras. Med detta bidrag publicerar Aktuellt och Histo
riskt för första gången en undersökning utförd av freds- och konflikt
forskare.
Slutligen presenterar årsskriften en lista över nytillkomna arbeten av
militärhistoriskt intresse på Militärhögskolans bibliotek.
Stockholm i mars 1976

BERTIL STJERNFELT

MILITÄRHISTORIA OCH LÅNGSIKTS
PLANERING
Av Sven Bellman

I föregående års nummer av Aktuellt och Historiskt fördes en debatt
om militärhistorisk forskning och den praktiskt användbara kunskap
denna skulle kunna leda fram till. Exempelvis framhöll Carl-Axel
Gemzell' att utnyttjandet av atomkraften, utvecklingen inom bali
stiken, elektroniken osv under de senaste decennierna inneburit en re
volution för krigsföringen, som även genomgripande påverkat militär
historiens ställning. Han framhöll att det internationellt sett går en
skarp skiljelinje ungefär vid år 1945. Militärstrategiska teser och dok
triner underbyggs från och med då mera sällan med hänvisningar till
historien. Samtidigt marscherar samhällsvetarna på bred front in i den
militärstrategiska debatten och de knyts på olika sätt till den militära
planeringen.
Ulf Olsson2 gav i sin artikel i samma nummer uttryck för åsikten att
vi behöver belysningen från en gången tid och andra samhällen för att
se vårt eget. Vi kan inte förstå dagens problem om vi inte systematiskt
försöker klarlägga deras bakgrund och framväxt.
. Mot denna bakgrund kan det synas väl djärvt att föreställa sig att
militärhistorisk forskning och studieverksamhet kan ha någon praktisk
betydelse för vårt försvars långsiktsplanering. Men jag tror att många
problem av karaktären människan i organisationen är av så fundamen
tal betydelse och av så i grunden bestående karaktär att en djupare
förståelse kan vinnas genom studier av militärhistorien.
För att närmare förklara denna inställning tror jag det är nödvändigt
att först något beröra försvarsplaneringens problem och möjligheterna
att bedöma utvecklingen i omvärlden. Planering är en process varige
nom beslutsfattare konfronteras med de bedömda konsekvenserna av
sina beslut redan innan de fattar dem. Genom planering söker man
bestämma vad man vill uppnå samt med vilka medel och på vilka sätt
det bör ske. Genom planering skapar man sig vidare en handlingsbe
redskap inför en osäker framtid. Det gäller att förutse problem i så god
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tid att man hinner lösa dem, undvika dem eller minska deras
konsekvenser. Den ökande komplexiteten, t ex samspelet mellan tek
niska och sociala faktorer i den allmänna samhällsutvecklingen leder
till att olika problem inte kan behandlas var för sig utan kräver sam
ordnande analyser av en helhetsbild som grund för beslut. Dessa kan i
sin tur behöva delas upp i flera steg med hänsyn till osäkerheter om
framtiden. Planering är också ett medel för inbördes information mel
lan beslutsfattare, planerare och dem som verkställer beslut.
Knapphet på resurser skärper kraven på planeringen. Statsmakterna
har behov av underlag för prioriteringar mellan olika verksamheter.
Statsmakternas överväganden kan avse såväl korrigeringar av mål och
resursinsatser som strävan efter helt nya vägar och lösningar på proble
men.
Vad som gör långsiktsplaneringen inom försvaret särskilt angelägen
är den stora tidsskillnaden mellan väsentliga beslut, betalningsutfall
och effekt. Som grund för beslut och åtgärder de närmaste åren krävs
en långsiktsplanering som behandlar en period som sträcker sig upp till
15 a 20 år framåt i tiden.
I den långsiktiga försvarsplaneringen ingår
att utforma ideer beträffande förband, system och försvarsstrukturer
på lång sikt,
- att utforma handlingsvägar beträffande tänkbara beslut och åtgärder
under de närmaste åren så att möjligheter att förverkliga strukturerna
upprätthålls och
- att värdera strukturer och handlingsvägar bl a med hänsyn till
tänkbara utvecklingar i omvärlden och i det svenska samhället.
Jag skall i det följande i huvudsak begränsa mig till den sistnämnda
aspekten på försvarsplaneringen.
I målsättningen för totalförsvaret anges det viktigaste kriteriet för
värdering av framtida försvar. Där sägs bl a att detta skall vara så
förberett för kriget att det verkar fredsbevarande. Det skall därför ha
sådan styrka, sammansättning och beredskap att ett angrepp mot Sveri
ge fordrar så stora resurser och uppoffringar samt tar så lång tid att de
fördelar som står att vinna med angreppet rimligen inte kan bedömas
värda insatserna.
Betydande osäkerhet råder naturligt nog om karaktär och omfattning
av ett möjligt framtida angrepp mot Sverige. En motsvarande osäker-
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het finns beträffande de resurser som kan komma att ställas till
försvarets förfogande.
Dessa osäkerheter medför behov dels av en handlingsberedskap att
anpassa försvaret till ändrade yttre omständigheter, dels av en sådan
utformning av dagens beslut att inte morgondagens handlingsmöj
ligheter i onödan inskränks.
Men en hotfull situation kan uppstå långt snabbare än den tid det tar
att bygga upp ett försvar. Dess kapacitet måste äärför vara kontinuerlig
över tiden. Men i tider av knapphet på försvarsanslag ligger det nära
till hands att behålla organisationen och uppskjuta vissa ans�affningar
eller viss del av utbildningen. En sådan anpassning till den .ekonomiska
situationen är i själva verket snarare regel än undantagf Den kan pågå
någon tid utan att konsekvenserna för försvarseffekten blir mera påtag
liga. I gengäld kan man hoppas att beredvilligheten att satsa medel på
försvaret skall bli större inför en annalkande kris och att det då skall bli
tid att komplettera vad som felar. Tanken att systematiskt satsa på ett
sk elasticitetsförsvar är inte ny utan har tillämpats tidigare. Särskilt på
taglig var dess roll i det socialdemokratiska tänkandet inför 1925 års
försvarsbeslut4 Men finns det något som talar för att vi som världen
nu ser ut skall få en respit av storleksordningen ett eller flera år?
Om försvarsorganisationen urholkats under ett antal år och sedan
står inför prognoser att anslagen inte heller i fortsättningen reellt kan
höjas, måste mera genomgripande åtgärder prövas. Att förbereda den
omstrukturering av försvaret som då blir nödvändig är en av de vik
tigaste uppgifterna för den långsiktiga försvarsplaneringen. För dem
som har den svåra uppgiften att utarbeta nya försvarsstrukturer och
finna vägar att förverkliga dem med hänsyn till alla i:ntressentgrupper i
samhället tror jag att en orientering om historiska föregångare skulle
vara värdefull. Särskilt tror jag att ett närmare studium av besluts
processen i våra försvarsutredningar skulle ha mycket att ge.
Förhoppningarna att åstadkomma något radikalt nytt kanske därmed
dämpas. Kanske blir också besvikelsen över försvarsbesluten och den
skenbart begränsade effekten av planeringsansträngningama mindre.
Å andra sidan kan historien illustrera hur besjälade och uthåniga an
strängningar så småningom bär frukt.6 Det är viktigt att behålla kreati
vitet och framtidstro i organisationen även när motgångarna hopar sig.
I Sverige är de under normala fredsförhållanden omedelbart
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tillgängliga militära styrkorna mycket små. Huvuddelen av försvaret är
h'emförlovat. Motiveringen för detta är att ett angrepp mot Sverige kan
väntas föregås av en period av tilltagande spänning och en k9nfronta
tion mellan maktblocken. Därmed bör vi kunna få tillräcklig
förvarning för att hinna mobilisera det militära försvaret och övriga de
lar av totalför.svaret. Viktiga frågor i detta sammanhang är hur en kon
flikt kan utvecklas, hur politiskt ansvariga i Sverige reagerar och vilken
tid mobilisering, uppmarsch och kompletterande förberedelser tar. Jag
föreställer mig att det genom historiska studier skulle gå att få ökad
förståelse för särskilt den politiska beslutsprocessen i sådana kritiska si
tuationer.
Några centrala frågeställningar i samband med överraskande
angrepp har behandlats i en rapport inom försvarsdepartementet.?
I långsiktsplaneringen måste förändringar i uppfattningarna av de
yttre hoten beaktas. En gängse bedömning nu är att riskerna för öppet
krig i Europa skulle ha minskat till följd av den militära balans och den
avspänningssituation som nu råder. Detta förhindrar emellertid inte att
supermakterna eller maktblocken med andra medel söker främja egna
och motverka det andra blockets intressen. Supermakterna kan därvid
föreställa sig att de kan tvinga små stater till säkerhetspolitiskt betydel
sefulla eftergifter genom enbart hot om ekonomiska och militära
åtgärder, En i planeringen viktig fråga är hur ett litet lands förmåga att
stå emot sådana hot påverkas av den politiska ledningens beslut
samhet, den inre sammanhållningen och försvarsviljan samt sist men
inte minst försvarets omfattning och sammansättning. De för svensk
del mest näraliggande exemplen finns under andra världskriget. Vissa
av dessa har diskuterats i en nyligen utgiven rapport från försvarsde
partementet. 8 Men även andra exempel från militärhistorien skulle
kunna bidra till vår förståelse för detta problemområde.
Försvarsdepartementets sekretariat för säkerhetspolitik och lång
siktsplanering inom totalförsvaret (SSLP) har bl a till uppgift att
utarbeta allmänna översikter över tänkbara internationella utveckling
ar och att bedöma konsekvenserna av dessa för Sveriges säkerhet. Mot
denna bakgrund skall utarbetas angreppsfall, krisfäll och andra typer
av beskrivningar av framtida tänkbara situationer som grund för in
riktning av den långsiktiga planeringen inom totalförsvarets myn
digheter.
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En nödvändig startpunkt för studierna av den internationella utveck
lingen är analys av den nuvarande situationen i världen, dess utveck
lingstendenser och de krafter som kan ge utvecklingen nya riktningar.
Därvid görs en bred översikt över den allmänna tekniska, ekonomiska
och sociala utvecklingen i världen. Hit räknas sådana problem som re
surser av olika slag både befolkningsmässigt och ifråga om råvaror,
livsmedel och vatten. Därtill kommer ekonomi, teknik, industri och
internationell handel. Hit hör också den militärtekniska utvecklingen.
Utvecklingen studeras också från regional, politisk synpunkt. Till
detta område hör framför allt de viktigaste politiska aktörerna i det
internationella systemet, deras resurser, ekonomi och utrikespolitik
samt gemensamma eller motstridiga intressen. Men också de militära
pakterna måste studeras.
Alternativa modeller av framtida maktstrukturer i världen utarbetas
med hjälp av extrapolation av trender och olika hypoteser om hur nu
iakttagna problem kan slå igenom i den fortsatta utvecklingen. Model
lernas uppgift är att säkerställa att de antaganden som görs om olika
utvecklingstrender är inbördes konsistenta. Med hänsyn till syftet med
verksamheten ägnas särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av makt
förhållanden och tänkbara motsättningar mellan olika länder och
maktblock.
För var och en av dessa maktstrukturer analyseras vilka konflikter
som kan uppstå, hur dessa kan utvecklas och hur de kan beröra Sveri
ge. Grunden för sådana analyser är utvecklingen av de militära re
surserna i kvalitativt och kvantitativt hänseende, den strategiska
dåktrinutvecklingen, militär övningsverksamhet och erfarenheter av
inträffade krig.
Slutresultatet av arbetet blir ett antal angreppsfall och krisfall som
belyser tänkbara förutsättningar för antingen angrepp mot Sverige eller
krig och kriser i omvärlden med konsekvenser i Sverige. Hela arbetet
förutsätter en skapande fantasi parad med ett brett .kunnande i bl a
internationell politik och ekonomi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
diskussion om parternas beslutsfattande i kritiska situationer.
1

Vilka alternativ övervägs inom maktblocken och vilka hänsyn tas
inför det slutliga avgörandet i frågor som kan gälla fred eller krig? Det
är naturligt att i sådana diskussioner referera till historiska förebilder
9

även om man är medveten om att situationerna aldrig upprepar sig.
Med det hittills sagda har jag pekat på ett antal problem där man
har användning av "den enorma fond av kunskap om mänskligt
beteende som historia - med militärhistoria som oskiljaktig del er
bjuder"9. Jag skall nu gå över till att behandla ett av dessa problem för
vars behandling vi vid SSLP haft förmånen av ett givande samarbete
med bl a den militärhistoriska avdelningen vid MHS.
Problemet skulle - något generaliserat - kunna definieras på följan
de sätt: I vilken utsträckning kan man räkna med att den internationel
la utvecklingen mot en akut konflikt innehåller sådana signaler, som
från svensk sida skulle kunna upptäckas och läggas till grund för beslut
om inte bara mobilisering utan också sådana kompletteringar av vårt
försvar sdin tar avsevärt längre tid? En närmare belysning av denna
fråga redovisas i en preliminär rapport från SSLP10. Vid diskussionen
av problemet är det lämpligt att var för sig behandla följande 5 delproblem:
Förutsättningar för konflikters uppkomst, upptrappning och
spridning,
existensen av tidiga signaler,
- möjligheterna att uppfatta och tolka signalerna,
problem vid beslutsfattandet och
- tider för genomförande av åtgärder.
En av de väsentliga förutsättningarna för uppkomst, upptrappning
och spridning av militära konflikter �å att Sverige direkt eller indirekt
berörs är tillgången på militära styrkor i världen. Det finns skäl att pe
ka på den avgörande skillnaden mellan å ena sidan nuläget med två
topprustade maktblock som står mot varandra och å andra sidan exem
pelvis läget 1925 då de kontinentala stormakterna Tyskland och Sovjet:
unionen var kraftigt försvagade. En annan viktig grund för bedömning
av framtida konflikter är stabiliteten i den rådande situationen. Vilka
motsättningar och vilka gemensamma intressen finns mellan ma
ktblocken? Vilken är stridskrafternas 8:vskräckande effekt? Vilken vilja
och förmåga har parterna att kontrollera och avveckla uppkommande
akuta konflikter? Utgående från överväganden av dessa slag samt viss
historisk erfarenhet kan man skapa sig bilder av tänkbara konfliktför
lopp.
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Det andra delproblemet rör existensen av tidiga signaler, som
antingen kan förebåda eii långsiktig övergång till ett mera riskfyllt och
instabilt läge eller kan avse en begynnande, akut konflikt, som snabbt
kan utvecklas i för oss farlig riktning. Signaler av den förra typen skulle
exempelvis kunna vara växande inre eller yttre motsättningar, intensi
fierad kapprustning, tillkomst av nya maktcentra, utrikespolitiska om
orienteringar eller spridning av kärnvapen till nya länder.
Det tredje delproblemet rör möjligheterna att uppfatta och tolka sig
nalerna. Ju tidigare signaler man är intresserad av desto svagare måste
man räkna med att de är. Frågan är då hur signaler skall kunna skiljas
från bakgrundbruset och hur signalerna skall tolkas. Man kan i viss
mån skärpa uppmärksamheten genom att utarbeta hypo'ietiska scena
rier, i vilka karakteristiska händelser särskilt markerats. Fördelarna
härmed är dock begränsade eftersom även andra händelseutvecklingar
än de som tecknats i scenarierna kan inträffa.
Det fjärde delproblemet rör beslutsprocessen i vårt land. Det kan va
ra svårt att få politiker att ägna intresse åt svaga och i omvärlden föga
uppmärksammande signaler. Även om det skulle lyckas någon gång är
risken stor för avtrubbning av uppmärksamheten genom upprepade
signaler som inte följs av en utveckling i farofylld riktning. En annan
risk är att utvecklingen går i förvärrande riktning utan några mera
markerade händelser, så att en successiv tillvänjning sker. Den utveck
ling signalerna bedöms förebåda kan också ifrågasättas. Det kan då
finnas motiv att skjuta på beslut för att avvakta säkrare informationer.
Även gentemot allmänna opinionen kan det vara svårt att försvara
stora extnianslag till försvaret och särskilt den omvälvning av sam
hällsapparaten som en partiell eller fullständig mobilisering skulle in
nebära. Det kan därför finnas skäl att inledningsvis vidta endast be
gränsade åtgärder för att inte störa näringsliv, inte väcka överdriven
oro hos folket eller undvika reaktioner i omvärlden.
Det femte delproblemet rör genomförande av beslutade åtgärder.
Även om förberedelser fmns vidtagna tar åtgärderna tid. Bedömningar
har gjorts att mera väsentliga materialanskaffningar eller komplettera
de utbildningsåtgärder tar storleksordningen flera år.
För att få ökad kunskap om tredje och fjärde delproblemet,
nämligen möjligheten att uppfatta och tolka signaler och karaktären av
beslutsprocessen har det bedömts angeläget att utnyttja historiska er11

farenheter. Därför har två studier genomförts vid Militärhögskolan.
Den första rör förspelet till andra världskriget och den andra - en spe
cialstudie rör konflikter efter andra världskriget.
Gemensamt för dessa senare konflikter är att ingen av dem lett till
omedelbar krigsfara för Sverige. Konfliktnivån mellan supermakterna,
som på ett för Sverige oroande sätt stegrats, återgick till ett mera nor
malt läge. Någon hel tidsskala har därför inte kunnat registreras.
En iakttagelse är att regeringen under tiden efter andra världskriget
visat föga benägenhet att reagera på signalerna genom anslagshöjning
ar. Härtill bör dock fogas kommentaren att det svenska försvarets lång
siktiga beredskap då till skillnad från perioden efter 1925 - var god.
Det fanns alltså inte behov av avsteg från gällande planering i syfte att
nå några väsentliga förstärkningar av försvaret. Denna åsikt kommer
exempelvis till synes i försvarsministerns uttalande i statsverksproposi
tionen 1962.lJ
Även om dessa reservationer beaktas kan man våga sig på några pre
liminära slutsatser. Med de relationer mellan maktblocken som kan
förutses för de närmaste åren måste risken för ett mera omfattande krig
i Europa bedömas som låg. Men om ett sådant krig trots allt skulle ut
bryta kan dess förlopp bli snabbt, bl a till följd av de stora militära styr
kor som finns tillgängliga. Man har inte skäl att räkna med sådan
förvaringstid att märkbara förstärkningar av det svenska försvaret kan
hinnas med. Men man kan också söka signaler av ett annat slag, såda
na som indikerar övergång till ett mera instabilt läge med ökade krigs
risker. En sådan övergång skulle kunna tas till intäkt för förstärkning
av försvaret. Hur lång tid som därvid kan stå till förfogande kan inte
förutses. Men det finns skäl att göra sådana förberedelser att vi kan ta
vara på möjligheterna, i vart fall om det kan ske till små kostnader.
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Summary
Which experienees useful for long-range defence planning can be obtained from military
history? The article touches upon some basic planning activities including scenario
writing to describe possible character of future conflicts and wars and creative thinking
about futurr defence structures. These structures should be adapted to the scenarios, to
possible future defence appropriations and to social values. The activities mentioned
need a broad support from many scientific disciplines. One possible contribution from
military history is a better understanding of the decision-making process and human be
haviour in situations when the organization is under severe stress. What is the essence of
crisis management or escalation of a conflict from a decision-making point of view? How
are pre-warning signals indicating an acute crisis perceived, collected, interpreted and
acted upon?
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ERIK XIV OCH JACQUES DE CRUSSOL
Ett svenskt värvningsföretag i Frankrike under det nordiska sjuårskriget
Av Sören Tommos

Vid mitten av det nordiska sjuårskriget 1563-1570 försökte den
svenska militärledningen genom förhandlingar med den sydfranske
stormannen Jacques de Crussol från Languedoc få till stånd ett större
värvningsföretag i Frankrike.i Dessa förhandlingar har hitintills varit
mycket litet kända. Erik XIV:s kontakter med Crussol har varit
fullständigt obekanta - och detta även för den kontinentala historie
forskningen. Dock uppger redan tvenne rikshistoriografer, Claudius
Örnhielm vid 1600-talets slut och Olof von Dalin vid 1700-talets mitt,
att Joakim (Birgersson) Grip och Pontus De la Gardie från Frankrike
hemförde 6.000 man. Någon egentlig forskning rörande de rent svensk
franska relationerna under Erik XIV och det nordiska sjuårskriget har
ännu knappast bedrivits. Carl Sprinchorns uppsats "Om Sveriges poli
tiska förbindelser med Frankrike före Gustaf Il Adolfs tid" trycktes i
Historiskt Bibliotek VII år 1880. Där avhandlas Erik XIV:s regeringstid
på uppåt tre sidor. Själva värvningsföretaget ägnas en framställning om
ett tiotal rader. De svenska värvningsansträngningarna kommenteras
även i Fridolf Ödbergs fristående arbete "Tidsbilder ur 1500-talel'>
svenska häfder" (s.15) från år 1896. Båda dessa framställningar är nu
utan tvivel föråldrade. I svensk historieskrivning har också en Erik
XIV:s värvningsinstruktion för Joakim (Birgersson) Grip och Pontus
De la Gardie till Frankrike observerats.2 Dennas lydelse finns uppen
barligen e ndast bevarad i 1566 års riksregistratur.
1.
Erövringen av Varbergs stad samt slott den 28 augusti resp. den 15
september 1565 var den största svenska lantmilitära framgången under
hela det nordiska sjuårskriget.3 En port mot Nordsjön stod åter öppen
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för Erik XIV och hans rike; detta innebar betydande fördelar av bl.a.
handelspolitisk natur.
Det återupprättade herraväldet över en befäst hamnstad vid "Ves
tersjön" öppnade för den svenska militärledningen också möjligheten
att sjövägen från det avlägsna Frankrike .och över Nederländerna även
från Schweiz importera yrkeskrigare i hela förband. 4
Den i 1560-talets Frankrike praktiskt taget konstanta och i tre
inbördeskrig våldsamt uppblossande oron bottnade inte bara i religiösa
motsättningar utan också bl.a. i de franska kungafrändernas och
stormännens ökade möjligheter till ett hävdvunnet feodalt uppträdan
de efter den blott 41-årige Henrik II:s bråda död vid en tornering 1559.
Änkedrottning Katarinas av Medici framlidne make hade slagit vakt
om den statliga katolska samhällsordningen och gentemot hugenotter
na allteme'Iianåt vidtagit direkta våldsåtgärder.
Såväl den svenska som den danska militärledningen visade vid
mitten av 1560-talet intresse för den franska värvningsmarknaden.s
Det avgörande för uppkomsten av de svenska planerna att försöka
värva i Frankrike bör - utöver en krigsförande furstes generella behov
av yrkeskunnigt folk ha varit de militärpolitiska förhållandena såväl
på kontinenten som i Norden. Det är rimligt att antaga, att det i Frank
rike, sedan fred hade slutits med England i april 1564 fanns ett över
skott, ett utbud, på yrkeskrigare. Efter mer än ett decennium av svåra
yttre och även ett inre krig (första hugenottkriget mars 1562 mars
1563) rådde formell fred i landet fram till utbrottet av det andra
hugenottkriget på sensommaren 1567.6
I november 1565 förbjöd kejsaren i tryckt förordning all värvning i
Tyskland.7 Att döma av Erik XIV:s dagbok nådde emellertid nyheten
från Wien den svenska militärledningen först efter ett par månader.8
De uppkomna svårigheterna på den tyska värvningsmarknaden mins
kade i varje fall inte den svenska militärledningens intresse för den
franska.
Efter mitten av 1560-talet hade den svenska flottan herraväldet över
Östersjön. Blockaden till sjöss av Narva det ryska rikets enda stapel
stad vid detta hav- fullföljdes. Blockaden var dock ej längre total. För
neutral makt var den hävd mot tull och andra villkor. 9 Genom makt
ställningen i Östersjön hade den svenska militärledningen ett betydel
sefullt påtryckningsmedel gentemot alla neutrala sjöfartsnationer lik16

som neutrala sjöfartsstäder med rysk handel alltså även gentemot
Frankrike .10 Detta kunde militärledningen utnyttja till att trygga rikets
försörjning med viktiga varor, men också när den var i behov av ett
penningupplån i Antwerpen för att finansiera ett enstaka värvnings
företag i Frankrike. Ett svenskt kungligt brev till den unge monarken
Karl IX av Frankrike tillkännagav i mars 1566 Erik XIV:s villkor-för
dennes undersåtar; så länge kriget pågick, tilläts de frakta lika mycket
varor till Narva som de förde salt till Sverige.11
Det motsvarande danska påtryckningsmedlet, "sundspaerringen",
dvs. det generella förbud att genomsegla Öresund, som den danska mi
litärledningen prövade 1565 och i något modestare form även året
därpå, och vars huvudsyfte var att övervinna Sverige genom varubloc
kad, saknade på grund av den danska flottans underlägsenhet grund
förutsättningen för verklig effektivitet såväl mot Sverige som mot de
västliga sjömakterna. Detta förhållande skärptes, när en stor del av den
dansk-lybska flottan i slutet av juli 1566 förintades i en stormkatastrof
utanför Visby.12
Den 30 maj 1566 kunde Erik XIV i den i riksregistraturet ännu beva
rade instruktionen ge Joakim (Birgersson) Grip och Pontus De la Gar
die i uppdrag att bege sig till Frankrike, där fullfölja förhandlingarna
med "thenn herre von Krussell" och hans krigsfolk samt antaga ryttare
till tre fanor och k nektar till tre fänikor "och icke flere". Ryttarfanan
skulle vara ungefär 150 man stark - de än flera tjänarna då oräknade och fänikan skulle i överensstämmelse med fransk sedvänja bestå av
endast trehundra man. Sammanlagt skulle sålunda minst 1350 yrkes
kunniga krigare värvas.
Nämnde herreman von Krussell var, som i 4:e momentet kommer att
påvisas, identisk med den sydfranske stormannen Jacques de Crussol.
Under denna franska namnform kan han inte beläggas i svenskt ar
kivmaterial före juli 1566. Överhuvud benämnes han enligt klassiskt
franskt skick gärna efter blott och bart sin sätesegendom eller fullstän
digare såsom herre (motsv.) till densamma. Han kan därför vara svår
att omedelbart identifiera.
Erik XIV och Jacques de Crussol möttes aldrig personligen. Kungens
värvningsinstruktion för Grip och De la Gardie var emellertid ett väl
genomtänkt aktstycke, som hade föregåtts av förhandlingar genom om
bud såväl i Frankrike som i Sverige.
2
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2.
I riksarkivet i volymen Gallica 548 (Förhandlingar mellan Sverige
och Frankrike 1542-1609), har jag påträffat en urkund, som klart bely
ser den svensk-danska konkurrensen om och på den franska värvnings
marknaden. Den antyder också det medvetna och välorganiserade in
slaget i de svenska värvningsansträngningarna. Denna urkund har hit
tills varit helt outnyttjad,
Handlingen är ett tidigare ganska illa medfaret men numera
konserverat helark av papper i folieformat med texten om två korta
kapitel uteslutande på latin, skriven av samma hand och täckande
arkets två första sidor samt översta delen av. den tredje sidan. Ett
osvenskt inslag i dess utskrift utgör de ända fram till de två första text
sidornas högerkanter dragna vågräta strecken, med vilka åtskilliga
rader avslutas, och som blott förekommer i de fall då textraden nästan,
men inte fullt, når fram till sidans kant. Detta skrivsätt, som inte är nå
gon form av avstavning, är besläktat med samtida men knappast
äldre - praxis i Frankrike bl.a. i det kungliga kansliet.13 Handlingen
saknar helt adressmening liksom mottagarepåteckning, är odaterad och
utan varje slags namnunderskrift. Inga som helst spår av sigill eller av
en tidigare förslutning, t.ex. sigillsnitt, finns. Handlingen är inte en mis
sivskrivelse i koncept, i original, i ett löst ark registratur eller i avskrift.
Pappret är av tämligen sekunda kvalitet och vattenmärke saknas. Detta
tyder på, att det har varit avsett såsom konceptpapper. Det kan inte va
ra från 1500-talet. Det ger intryck av att vara svenskt 1700-talspapper.14
Det är således fråga om en senare avskrift dock inte av någon mis
sivskrivelse.
Handlingen - det framgår av dess innehåll att den är ställd till
"Eders Majestät" - består av två huvuddelar. Den första är en berättel
se om en diplomatisk och militärpolitisk undersökningsmission till
Frankrike. Den andra omnämner i en lakonisk uppräkning punkt efter
punkt vissa förhållanden, som bör beaktas inför yrkeskrigares från
Frankrike tjänstgöring i Sverige eller med andra ord förhållanden, som
är av vikt vid utformandet av en kunglig instruktion för svenska värva
re till Frankrike. En textjämförelse visar, att dessa punkter har ut
nyttjats vid utformandet av Erik XIV:s värvningsinstruktion för Grip
och De la Gardie. De parallella ord och uttryckssätt, som jag har funnit
vara de mest slående har nedan tryckts i halvfet stil.15
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Exempel ur punkterna:

Exempel ur Erik XIV:s
värvningsinstruktion för Grip
och De la Gardie den 30 maj
1566:

Quia domino Generali et capi
taneis non licet Francia exire
cum armis vt a Maiestate Vestre
Antuerpiae mercatoribus pro
suppeditandis armis mandetur
postea in ipsorum stipendia de
duc-endis

Sammeledes the harnesk och
anndre krigsrustninger som till
samme krigsfolck schole hooss
någre köpmän bestelles och hijtt
innföres, .......huilcke rustninger
och Hans Kongelige Maijestett
will nådelighe11 lathe ·betale vtaff
theres besoldningh som them
anamme

Quod pro more et vsu Gallia
rum militabunt 300 homines sub
singulis vexillis vna cum eorum
officialibus.......

....... först tilbiude them vdi ehnn
summe på theres fänicke,
huilcken bör ware trijhundrett
starck, samme besoldningh som
högstbemelte Kongelige Maije
stett lather giffue enn tydssk
· fänicke, huilcken femhundrett
starck pläger ware

Quod singulis mensibus stipen
dia accipient dimidium in suetica
moneta et dimidium in thaleris

Och motthe man tilseij e både
ryttere och knechter theres be
soldningh vdi suensktt myntt,
och ikke i guld eller daaler.
Doch hwar the ändeliga stå
effter, att wele haffue halffparten
aff theres besoldningh i guld eller
daaler ....... the sådentt och wäll
schole bekomme

Verbformerna, futurum indikativ och presens konjuktiv, i de tre åter
givna punkterna pekar framåt mot den kommande kungliga värvnings19

instruktionen, som också är den enda, som hänför sig till Frankrike
under dessa år.
Handlingens eget innehåll gör det uppenbart, att Varberg befann sig
i svensk hand, då den skrevs. Den är således.tillkommen efter Varbergs
erövring på sensommaren 1565 men före den 30 maj 1566. Därmed står
det också fullt'klart, att den är ställd till Erik XIV.
Ett fastställande av handlingens författare möjliggör för övrigt en
ytterligare precisering av dennas datering. Författaren måste ha besökt
det franska hovet, ty han har tagit till orda inför änkedrottning Katari
na av Medici och amiralen av Frankrike, Coligny.16 Han har vidare till
sammans med en ämbetsman vid det franska hovet Caspar Holste
från Stockholm inför bl.a. franska legotruppsanförare skildrat den
danske kungens fattigdom. Kungen är ännu skyldig honom fjorton må
naders sold. Sannolikt är därför författaren identisk med det ena av de
två sändebud till Frankrike, som tidigare omnämnda dag i maj 1566
erhöll Erik XIV:s instruktion, nämligen Pontus De la Gardie från Lan
guedoc. Han hade tidigare tjänat Fredrik II av Danmark. Tack vare ett
tidigare observerat men knappast vetenskapligt utnyttjat originalbrev
(latin) från just Caspar Holste (Gaspar Holsterus Suecus) till Erik XIV
13 februari 1566 med ortsangivelsen "vid kungens av Frankrike hov"
(in curia christianissimi Galliarum regis)17 kan detta också verifieras. I
brevet lovordar Holste De la Gardies insatser för Erik XIV vid det
franska hovet. Att De la Gardie är författaren styrkes också av ett hans
brev (franska) till Erik XIV från Antwerpen några månader senare. I
detta kommenterar han bl.a. den olösta frågan om att förskottera på
skeppen och vapnen i överenskommelse med de punkter, som han har
satt på pappret och överlämnat till kungen (...... fault quelque argent
pour aduancer pour les nauires et armes ainssin que je mis par les ar
ticles que je baillis a Vostre Mageste).18 Det citerade visar anknytning
till de två första punkterna i handlingen. Själva originalinlagan, som nu
helt sannolikt är oanträffbar, synes alltså av De la Gardie personligen
och utan någon missivskrivelse ha överlämna_ts till kungen. Det står nu
också fullt klart, att De la Gardie såsom agent för de svenska intressena
genomfört en hittills alldeles ouppmärksammad allra första resa till
Frankrike. Formuleringen av rubriken på hans inlagas första avsnitt.
reseberättelsen, visar att denna resa formellt företagits på uppdrag av
Erik XIV:s förtrogne, Charles de Mornay. Detta var säkerligen fullt
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medvetet, då ju De la Gardie till skillnad från de Mornay inte var nå
gtm Erik XIV:s undersåte. Arrangemanget bör därför bl.a. ha avsett att
erbjuda kondottiären De la Gardie ett visst skydd gentemot Fredrik Il
av Danmark, den furste, som han övergivit.
3.
Vid tiden för De la Gardies första mission hade det franska hovet
ännu inte fullbordat den stora och ännu i modern tid bekanta rundresa,
som det åren 1564-66 företog genom praktiskt taget hela Frankrike
söder om Paris. Från denna stad hade hovet - som bekant saknade det
ta städse en fast vistelseort 19- brutit upp under januari 1564, och till
Paris återkom det i månadsskiftet juni/juli 1566. Denna':Stora rundresa
finns redovisad i historisk facklitteratur men också i ett samtida rent
publicitetsarbete för den 15-årige monarken, Recueil et discours du
voyage du roy Charles IX av Abel Jouan.20 Detta bokhäfte, som redan
återkomståret trycktes i Paris, rymmer en strikt kronologiskt upplagd
skildring av hovets rundresa och de många pögtidligheterna i samband
därmed. Vid en ytterligare dateringsåtstramning av De la Gardies inla
ga måste hovets vistelse från slutet av december 1565 till slutet av mars
året därpå i staden Moulins i Bourbonnais drygt 25 svenska mil söder
om Paris komma in i bilden.
I Moulins vistades förutom den unge Karl IX självfallet även den
faktiska regenten, konungens moder änkedrottning Katarina. Till den
na stad lät han inkalla en representativ herredag vid vilken ett försök
gjordes att överbrygga de svåra motsättningar av religiös, feodal och
personlig natur, som trots de allra senaste årens freds- och
försoningssträvanden fanns i landet. Bland de tillstädeskomna rådgi
varna var hugenotternas högste ledare, Conde (Louis de Bourbon, pre
mier prince de Conde). Även ätten Crussols huvudman, Antoine de
Crussol, hörsammade kungens kallelse. Till Moulins anlände amiralen
av Frankrike, Coligny, som där också hade att svara i ett ytterst viktigt
mål. Han beskylldes för att 1563 ha deltagit i mordet på hertig Henriks
av Guise far, Frans av Guise. Coligny inställde sig inför Karl IX och
hans rådgivarekrets i Moulins den 12 januari 1566 och förklarades
oskyldig i ett kungligt utslag den 29 januari.21 Ett översatt citat ur Abel
Jouans kortfattade skildring av kungens vistelse i staden bär
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vittnesbörd om hovets ansträngningar att trappa ned de inrikes
motsättningarna: 22
"Å vilken ort kungen låter församla herrar Guise och herr Chatillon,
Frankrikes amiral,23 och det stora flertalet av sitt rikes furstar och höga
herrar med presidenterna och råden i de självständiga franska
överrätterna � för att giva order om rikets ärenden, ibland vilka ären
den han ville göra slut på de tvister, som förelågo mellan herrar Guise
och herr Chätillon, Frankrikes amiral, på' grund av det mord som
förövats på avlidne herr Guise vid Orleans, på vilken tvist kungen gjor
de slut och fällde sitt utslag den 29 januari. Och å sagda ort utfärdar
han åtskilliga förträffliga förordningar bland annat förbjöd han alla
och envar att bära eldvapen, ...... "
Det var i denna situation, som De la Gardie anlände till Moulins.#
För både honom och Holste stundade åtskilliga förrättningar. Tack va
re ett Holstes bevarade testamente (franska) kan konstateras, att han
torsdagen den 24 januari 1566 befann-sig i Paris. Testamentet är da
terat enligt stile de France, en äldre fransk kalender, vilken hade års
skiftet först fr.o.m. påsken och ingalunda i och med övergången från
december till januari. Då testamentet upprättades var Holste ordinarie
krigskommissarie i Frankrike (commissaire ordinaire des guerres en ce
royaulme de France). Mindre än tre veckor efter testamentets upprät
tande befann han sig sannolikt ånyo vid hovet i Moulins.25 Ett testa
mentsupprättande var en sedvanlig· åtgärd alldeles oavsett de då
mycket otrygga förhållandena. Tvivelsutan var likväl det väsentliga, att
Holstes vid värvningsförhandlingarna öppna engagemang för Erik XIV
för honom själv innebar stora personliga risker.
Anders Lorichs, sändebud från Fredrik Il av Danmark, anlände
under senare hälften av januari 1566 till hovet i Moulins.26 Han
överlämnade ett brev från sin monark och framförde även muntligen
dennes hemställan om tillstånd för Lorichs att värva upp till 2000 hake
bösskyttar. Hovet i Moulins avvisade dock den danska framställningen.
Den 30 januari är Karl IX:s respektive änkedrottning Katarinas negati
va brevsvar (franska) till Fredrik II daterade. Den företedda, artigt for
mulerade motiveringen var de eländiga förhållandena i det av
inbördeskriget alltså första hugenottkriget förhärjade landet, den
våldsammaste pesten i mannaminne osv.27
Samtidigt eller kort
därefter pågick kampen mellan Erik XIV:s och Fredrik II:s intressen i
22

Moulins. Trots den uteblivna diplomatiska framgången försökte Lo
richs genomföra sitt värvningsuppdrag i samförstånd med anföraren av
franske kungens tyska ryttare, Johan Filip, "Rhengreven" (le comte
Ringrave),28 I Moulins blev det De la Gardies och Holstes gemensam
ma ärende att förbereda kommande svensk värvning och att försöka
omintetgöra fullföljandet av dansk. Vid personligt framträdande inför
legotruppsanförare lade de fram sina tyngst vägande argument. (?e
skildrade den- danske kungens oförmåga att betala sold, och De la Gar
die lät dem taga del av sina egna erfarenheter i Fredrik Il :s tjänst; fjor
ton månaders ännu obetald sold och utstånden svält på hans slott
under någon tid. - Även De la Gardie mottogs vid hovet. Vid ett
framträdande inför drottningen och Coligny antydde han den segerrike
Erik XIV:s möjligheter att helt strypa den franska Rysslandshandeln.29
Men hovets beslut om avslag på den danska värvningsframställningen
fattades sannolikt högt över huvudet på både Erik XIV:s och Fredrik
11:s talesmän. Sin verkliga hemvist hade beslutet inom hovets inrikes
politik. Kungahusets förmåga att i det egna landet göra sig åtlytt och
att leda utvecklingen mot fredligare förhållanden betydde långt mer än
alla danska och svenska diplomatiska framställningar. Tomhänt måste
Lorichs återvända till Danmark. Där föll han i onåd hos Fredrik Il och
tog sig över till Sverige. Här begåvades han i slutet av år 1567 med ett
Erik XIV:s öppna brev att bekämpa danskarna och deras bundsför
vanter både till sjöss och lands.3° ·
Det av Jouan omnämnda förbudet att bära eldvapen framträder
även i De la Gardies inlaga. Denne påpekar, att det inte är tillåtet för
herr Generalen och legotruppsanförarna att resa ut ur Frankrike
beväpnade. Åberopande Caspar Holste såsom vittne berättar han ock
så, om hur de för dansk räkning planerade värvningarna stäckades
efter ett kungens förbud i förordning. Det, som åsyftas är ett talande
utslag av hovets pacificeringspolitik under Moulinsvistelsen. Det är frå
ga om en omfångsrik kunglig förordning, som vid förlust av liv och
egendom förbjöd alla och envar varje bärande, bruk av ocn övning
med eldvapen under ett års tid. Undantag gjordes bl.a. för riddare och
adelsmän men blott på deras lantgods' inhängnade områden. Vid sam
ma straff förbjöds också varje överträdelse av de av kungen tidigare
utfärdade pacificeringsförordningarna samt svärjande och hädande av
Guds namn. Innan förordningen meddelades, hade de många höga
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rådgivarna ur herredagskretsen ibland dem även Antoine de Crussol
- blivit hörda. Förordningen är given i Moulins den 12 februari
1566.3 1 Det var dagen före Holstes brev till Erik XIV.
I De la Gardies reseberättelse synes Coligny intaga en ställning, som
inte kan ha tillkommit en utpekad, ännu inte oskyldigförklarad delta
. gare i mordet på den med kungahuset nära befryndade hertigen. De la
Gardies framträdande inför drottningen och Coligny måste ha ägt rum
efter det kungliga utslaget i amiralens mål (29/ I). Rimligtvis ägde au
diensen rum först efter hovets sekreta brevsvar med avslag på Fredrik
11:s värvningsframställning (30/ 1). När De la Gardie drog fram sitt
tyngst vägande motargument, det underförstådda hotet om den segerri
ke Erik XIV:s totala strypande av den franska Rysslandshandeln, då
försökte han sannolikt forcera en öppen port, ty hovet kunde ändå
under inga förhållanden tillåta, att hela kompanier av beväpnade
soldater tågade tvärs igenom landet på väg mot lägliga hamnar vid At
lantkusten. De händelser, som De la Gardie skildrar i sin inlaga, utspe
lades i tiden omedelbart före och mycket nära intill Holstes brev. Den
ne kunde, såsom nämnts, i brevet rapportera, att De la Gardie väl hade
företrätt Erik XIV:s intressen "vid detta hov" (in hac aula). Han kunde
också lämna sakuppgifter, som återkommer i De la Gardies rese
berättelse och underförstår såsom självklart, att De la Gardie skall vara
hans brevdragare till Erik XIV. I den stund Holste lade sista handen
vid brevet, hade De la Gardie med största sannolikhet ännu inte
lämnat Moulins. Holstes brev till Erik XIV hade i hög grad ka
raktären av en supplik. Innehållet avslöjar betydligt mer om brevskri
varens innerliga strävan efter en befattning och då särskilt en ut
rikestjänst - hos kungen än om hovet i Moulins och läget på den
franska värvningsmarknaden. Den avgörande underrättelsen överlåtes
uttryckligen på den utpekade brevdragaren De la Gardies muntliga
framställning.32
De la Gardies återresa sträckte sig ända till östra delen av Mälaren.
Det framgår av rubriken på den första delen av hans inlaga, att denna
inte kan vara skriven under själva Frankrikesvistelsen. Hemfärden
måste ha gått till Nederländerna och därifrån med båt till Varberg. På
Holstes brev finns en enligt kansliets arbetsformer normal mottagare
påteckning. Den är skriven av sekreteraren Mårten Olofsson Helsing.33
24

Brevets ankomstdag var den 18 april (1566). I dagarna närmast på bå
da sidor om detta datum vistades Erik XIV i Stockholm.34 Vare sig De
la Gardie personligen förde Holstes brev hela den långa vägen från
Moulins eller ej, så kan hans egen inlaga i sin slutgiltiga avfattning inte
vara tillkommen senare än mot slutet av maj och därutöver inte tidiga
re än hans för denna gången definitiva avsked från fransk jord.
Under våren uppträder ett par franska legotruppsanförare, "någre
fransösche capitener", hos Erik XIV. Det är inte troligt, att de medfölj
de De la Gardie på hans återresa. Den 17 april kunde nämligen
befälhavaren på Varberg meddela Erik XIV, att två fransmän, som vil
le till kungen, hade anlänt med ett skepp. Till namnen är de inte säkert
identifierbara. Allt tyder på, att de handlade i fullstän9ig intressege
menskap med Jacques de Crussol. De var rimligtvis några av hans
oförsörjda officerare. Deras vistelse vid det svenska hovet styrks främst
genom ett brev från kungen till Joakim (Birgersson) Grip, men de fi
gurerar också i några andra källor. De erbjöd sig att från Frankrike an
skaffa både ryttare och fotfolk.35 Deras affärsresa ända till Mälaren
tyder inte på, att de var nödbedda. De var yrkeskrigare i behov av
arbete. Tillsammans med De la Gardie, som i detta sammanhang be
tecknas såsom deras herre, erhöll de i slutet av maj av Erik XIV en stor
mängd ypperliga skinn i gåva.36 Intresset för ett positivt värvningsre
sultat var ömsesidigt.
De svenska källorna till Erik XIV:s franska värvningsföretag kan nå
gon gång ge exempel på en påtaglig hätskhet gentemot den danske
motståndaren. I dessa sammanhang var dock agget mest riktat mot en
farlig konkurrent om den franska värvningsmarknaden och betydligt
mindre emot den danske kungen och hans krigare på den skandina
viska skådeplatsen. Det var i själva verket inte alls mot dessa, utan det
var emot den polske kungens trupper långt borta i Estland, som Erik
XIV planerade att sätta in det genom Jacques de Crussol erbjudna
krigsfolket,37 Något bevis för att yrkeskrigarna själva var införstådda
med detta har likväl inte påträffats.
Det i uppsatsens 1:a moment framförda antagandet om ett förelig
gande utbud på yrkeskrigare på den franska värvningsmarknaden vid
mitten av 1560-talet får ett övertygande belägg genom ett samtida brev
(franska). Detta synes inte tidigare ha utnyttjats. Den 18 april 1$66
skrev den nederländske köpmannen Herman Peper till de Mornay från
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sin hemstad Antwerpen. I brevet, som främst rör hans omfattande af
färer på Sverige, tar Peper också upp frågan om de omkring fyratusen
beprövade gaskogniska hakebösskY,ttar, som är avdankade på grund av
freden mellan prinsen av Conde och huset Guise. Dessa är de bästa,
som står att fihna.38

4.

För att det skall kunna fastställas, om den ibland punkterna i De la
Gardies inlaga omnämnde herr generalen liksom den "herre von
Krussell", som figurerar i Erik XIV:s värvningsinstruktion, är identisk
med stormannen Jacques de Crussoll från Languedoc, så . är det
nödvändigt, eftersom inget av hans brev har kunnat påträffas i Sveri
ge,39 att såsom ett första led i undersökningen utnyttja tvenne original
brev av De la Gardie. Den ena skrivelsen, som redan har skymtat två.
gånger, är ställd till Erik XIV och den andra till Mårten Olofsson ,Hel
sing. De är skrivna på samma dag, den 28 juli ( 1566), och språket är i
båda breven franska. I dessa uppdagas namnet på den franske huvud
förhandlingsparten. Han benämnes "baron de Crussol" eller under
stundom "seigneur de Crussol". Under detta namn - och inte under
namnet av någon sin sätesegendom återkommer han också i det nå
got senare källmaterialet i riksarkivet. t.ex. i ytterligare ett brev (latin)
från Holste till Erik XIV. I detta har dock den franska namnformen
Crussol genom metates blivit latinets Cursola (i stä,llet för Crusola).40
Man måste uppmärksamma, att det franska . epitetet baron vid Qenna
tiden var liktydigt med seigneur. Baron betydde sålunda inte friherre
det betydde enbart herr/e/.41
Det är uppenbart, och det understryks också av formuleringen "edra
två bröder" (vos deux freres) i ett drottning Katarinas i fortsättningen
ytterligare utnyttjade brev, att det vid denna tid endast fanns tre full
vuxna bröder Crussol i livet. För att omöjliggöra en förväxling dem
emellan så måste . i denna personidentifierings andra led uteslut
ningsmetoden komma till användning. Galiot de Crussol, den yngste av
bröderna, kan först avfärdas. Redan det faktum att han var yngst talar
honom emot. Jämförd med sina framgångsrika äldre bröder spelade
han överhuvudtaget en obetydlig roll. I klar motsats till dem var han
ännu inte egendomsbetitlad, och han omnämnes också gärna vid blott
sitt förnamn. Efter moderns död 1567 blev han seigneur de Beaudine.
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Han synes genomgående ha sökt sig till eller ha underordnat sig mel
lanbrodern Jacques. Galiot de Crussol förde inte något befäl på gene
ralsnivå. Han kan inte vara identisk med den ovannämnde herr Gene
ralen.
Den äldste brodern, Antoine de Crussol, var en av hugenotternas le
dande härförare under det första inbördeskriget. Därefter närmade han
sig det fridsstiftande hovet. Han var en av dettas rådgivare vid herre
dagen i Moulins. I denna värdighet uppräknas han också efter flera
andra av rikets förnämsta män i inledningen till förordningen om
förbud mot eldvapens bärande mm. Efter herredagens avslutning blev
han den förste hertigen av Uzes. Hovet hade vunnit honom för sin poli
tik. Det är en helt orimlig tanke, att Antoine de Crussol ägnade sig åt
värvningsaffärer av största omfattning och samtidigt var en av hovets
rådgivare i d_ettas pacificeringsansträngningar,42 Nej - det var helt visst
mellanbrodern, Jacques de Crussol, som var den svenska militärled
ningens förhandlingspart. Han var född i juni 1540. Tidigast betitlades
han gärna Beaudine efter sin dåvarande sätesegendom. Efter moderns
död antog han namnet Assier ifrån den efter henne övertagna sätes
egendomen. 1573 blev han den andre hertigen av Uzes. Dessa egendo
mar var alla belägna i De la Gardies hemprovins Languedoc. Man har
tidigare inte vetat särskilt mycket om Jacques de Crussols föreha
vanden mellan det första och det andra hugenottkriget,43 Hans höga
militära rang är sedan länge bekant.44 Under hela den här aktuella
tiden var han en ledande hugenott. Lydelsen av det just omnämnda
brevet från drottning Katarina till Antoine de Crussol i februari 1567
klarlägger fullständigt personsammanhanget. Drottningen ber sin kusin
(en höghetstitel) hertigen av Uzes ( = Antoine de Crussol), att han per
brev skall ingripa mot sina båda bröder, Beaudine ( = Jacques de Crus
sol) och Galiot ( = Galiot de Crussol), som emot kungens önskan och
mot påbud och förordning i Languedoc har med sig goda trupper och
dagligen försöker utskriva folk och pengar obekant av vad anledning.45
Det står alltså klart, att Jacques de Crussol ännu i februari 1567 var
(herre till) Beaudine. Men det är också uppenbart, att han just detta år
blev (herre till) Assier. Brödraskarans moder, Jeanne de Genouillac,
var ägarinna till Assier (fadern var längesedan avliden); hon var <lame
d'Assier. När Jacques de Crussol övertog denna egendom, var det till
följd av hennes inträffade dödsfall, som på detta sätt får en indirekt
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tidsbestämning. Därigenom skapades också möjligheten för den dittills
obetitlade Galiot de Crussol att träda till såsom (herre till) Beaudine.
Jeanne de Genouillac d' Assier var i sitt andra äktenskap gift med Jo
han Filip, "Rhengreven", vilken under någon tid hade uppträtt såsom
Lorichs' kombattant. Både styvfar och styvson var sålunda engagerade
i värvningsaffärer - men ingalunda för samme stridande furstes
räkning! Att döma av Erik XIV:s dagbok sökte dock "Rhengreven"
efter det danska värvningsföretagets misslyckande en ny kunglig
arbetsgivare; i oktober 1566 kunde kungen annotera, att en rhengreve,
"Philipus", med soldater ifrån Frankrike ville gå i hans tjänst.46

5.

Vid sidan av instruktionen för Grip oth De la Gardie expedierades i
kansliet den 30 maj 1566 åtskilliga andra kungl. brev med direkt eller
indirekt anknytning till deras värvningsuppdrag. Det var frågan om en
Erik XIV:s hemställan till Karl IX av Frankrike om att denne måtte
tillåta hans sändebud att värva och om en fullmakt för dem samt om
ett deras kreditivbrev. Därutöver kom några brev till den för värvnings
företagets finansiering i hög grad betydelsefulle bankiren Gerhard
Gramaye i Antwerpen47 eller till hans ombud Asmus Meder. Erik XIV:s
förbindelser med Gramaye var gamla. I en av skrivelserna begärde
kungen ett lån till sina sändebud Grip och De la Gardie. Gramayes
kommerciella engagemang inom den del av Östersjöområdet, som mi
litärt behärskades av svenskarna gav ett påtryckningsmedel åt den till
honom redan skuldsatte Erik XIV. Med givet undantag för den på
svenska avfattade instruktionen har veterligen ordalydelserna hos alla
de brev, som här har omnämnts, gått förlorade. I det latinska och tyska
titularregistret i riksarkivet finns emellertid rubrikerna till alla dessa
kungl. brev bevarade.
I instruktionen fastslås först, att eftersom von Krussell dvs. J acques
de Crussol har utlovat kungen såväl trupper som skeppsfolk från
Frankrike, om blott kungen för deras enroller1ng avsänder några sina
förtroendemän dit, så vill Erik XIV först och främst, att hans sändebud
skall framföra tacksägelser till Crussol för det tillmötesgående, som
denne har visat honom. Sedan skall sändebuden påbörja förhandling
arna med Crussol och därefter med krigsfolket. Kungen tog uppenbar-
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ligen inte fasta på erbjudandet om skeppsfolk utöver instruktionens
första inledning omnämnes detta inte. Det är påtagligt, att någon dua
lism mellan Crussol och krigsfolket aldrig föreligger. Redan detta tyder
på, att det var förband ur hans eget, numera arbetslösa krigsfolk, som
denne storman och hugenott erbjöd kungen. Jacques de Crussol hade
också redan under det första inbördeskriget opererat med egna styrkor
i Languedoc-området.48 Utöver den ganska omfattande instruk
tionsinledningen kommenteras han emellertid inte, och ordalydelsen
ger inget direkt stöd åt det antagandet, att han också i egen person
skulle gå i kungens tjänst. Den sold per månad, som kungen var beredd
att betala framgår av några såsom förhandlingsalternativ konstruerade
kostnadsramar. Såsom maximum fastställs för en fänika 7.000 och. för
en ryttarfana 8.650 mark per månad. När sändebuden förstår, att en
överenskommelse om solden är förestående, då skall de ombesörja, att
skepp och livsmedel föres (ifrån Nederländerna) till de hamnar (vid
den franska Atlantkusten), där krigsfolket skall gå ombord. I samband
med själva antagandet skall detta utfå en månads sold" ....... till att ree
de sigh till wägs medh". Före detta skall dock de enskilda förbandens
anförare ställa borgen hos de köpmän i Antwerpen, som handlar på det
svenska riket. Det var dessa, som skulle ombesörja sjötransporten.
Därefter göres utbetalningen till legotruppanförarna. Med en hållhake
på de antwerpiensiska köpmännens Östersjöseglation skulle den svens
ka militärledningen i händelse av försummelse eller avtalsbrott från det
uppbrytande krigsfolkets sida således kunna framtvinga någon form av
återbetalning. Från Antwerpen, som utgjorde el! kontinental stödje
punkt även för andra svenska värvningsförsök,49 skulle den komplette
rande krigsutrustningen transporteras till Varberg. Det främsta syfte
målet med denna uppläggning av trupp- och vapentransporten var att
kringgå de hinder, som den tidigare i uppsatsen beskrivna förbuds
förordningen i Frankrike reste, Kungen förväntar sig, att trupperna
skall kunna följa med sändebuden hem till Sverige och att dessa skall
anlända före augusti månads utgång. När krigsfolket har gjort sin tjänst
under ett helt år, då skall det stå detta fritt att lämna kungens an
ställning. Visar det sig omöjligt att komma överens med krigsfolket om
solden, då skall sändebuden, innan de bryter förhandlingarna, så skick
ligt som möjligt antyda, att vad Erik XIV erbjuder, det betalar inte
kungen av Danmark.
29

Joakim (Birgersson) Grip - den mest förnäme av de båda sände
buden kunde tala franska och var van vid umgänge med krigsfolk.
Under våren och sommaren 1566 vistades han sannolikt i Tyskland. I
ett brev 29/30 maj beordrades han av Erik XIV att bege sig till
Antwerpen för att där uppsöka Gramaye. Hos denne väntade honom
utförligare besked genom Jöran Boye, som kungen uppgav sig ha
skickat dit med såväl instruktionen som fullmakten. De la Gardie och
Boye och förvisso även någon ytterligare beskickningspersonal kunde
emellertid till följd av de ogynnsamma vindförhållandena inte avsegla
från Varberg förrän den 1 juli. Kungens order nådde inte Grip förrän i
början av augusti. Denne vistades då i Lauenburg. Efter två veckors re
sa nådde De la Gardie och Boye Antwerpen, där de självfallet inte kun
de hitta Grip. Ur källorna framgår det också tydligt, att Grip aldrig nå
gonsin anslöt sig till den franska värvningsbeskickningen. Inte heller se
nare under året deltog han i de franska värvningsförhandlingarna.
Hans fullständiga avkoppling ifrån beskickningen framgår än ytterliga
re av det faktum, att han i april året därpå av kungen beordrades att
för penningupplån bege sig till köpmannen Johannes Asseliers i
Antwerpen. Därefter skulle han värva i Schweiz.50 Allt detta till trots så
dog likväl Joakim (Birgersson) Grip i Frankrike år 1569.51
6.
Redan samma dag, som De la Gardie och Boye anlände till
Antwerpen överlämnade de till Gramaye ett antal brev från Erik XIV.
Två av breven gällde emellertid andra kungens låneangelägenheter och
för dessa brev var De la Gardie blott och bart dragaren.52 Före avresan
hade såväl kungen som Mårten Olofsson Helsing lovat honom, att ett
tillräckligt penningbelopp skulle finnas tillgängligt i Antwerpen. Vid
öppnandet av brevet rörande värvnings beskickningen visade det sig, att
kungen begärde ett lån om 12.000 daler, motsvarande 48.000 mark,
vilket otillräckliga belopp skulle utbetalas till Grip och De la Gardie
gemensamt. Uppdagandet av lånebeloppets verkliga storlek innebar en
besvikelse för "sändebuden". I väntan på Grips ankomst vägrade dess
utom Gramaye först att göra varje som helst utbetalning. Sändebuden
uppsökte då Arnold Rosenberg, som redan före kriget hade varit
kungens agent i Nederländerna, och tillsammans försökte de finna and30

ra finansiärer. Detta misslyckades dock - även Conrad Schetz, som var
en av stadens största bankirer och tidigare långivare till Erik XIV,53
uppträdde undflyende. Gramaye var bekymrad över de stora ränteför
luster, som han gjorde på sina varuförskotteringar till kungen, och över
att hans även i Sverige verksamme ombud Asmus Meder inte hade låtit
höra av sig. När Gramaye insåg, att Rosenberg och sändebuden hade
misslyckats i sina ansträngningar, ändrade han sig emellertid, och
erbjöd sig att utöver lånet på 12.000 daler ställa 8.000 daler ( =32.000
mark) till förfogande. Detta senare lån skulle dock utbetalas endast
under den förutsättningen att Gramaye först hade erhållit ett intyg från
Jacques de Crussol, om att dennes franska krigsfolk var i ordning. Det
är alldeles uppenbart, att trots Grips fortsatta uteblivande det i
kungens brev begärda lånet utbetalades. Huvuddelen därav var
nödvändig till förskotteringen i Antwerpen på de skepp; som skulle
föra krigsfolket från de franska Atlantkusthamnarna till Varberg, till
livsmedlen under sjöresan samt till den kompletterande vapenut
rustningen. Först vid ankomsten till Sverige skulle krigsfolket färdig
utrustas. Efter fjorton dagars förhandlingar i Antwerpen ansåg sig
sändebuden kunna fortsätta sin beskickningsresa till Frankrike. Men
det var nu omöjligt att i enlighet med instruktionens bud värva så
mycket krigsfolk som till tre fanor och tre fänikor.54
Händelserna närmast efter sändebudens ankomst till Frankrike be
lyses av ett Holstes i uppsatsen tidigare blott omnämnda brev (latin) till
Erik XIV från Paris den 1 december 1566. Detta brev ankom till det
kungliga kansliet i Stockholm först den 13 juni följande år.ss Det var
under kungens mycket svåra sjukdom. Såsom brevets dragare utpekar
Holste själv herr Per Isaksson (Petrus Isacson), "en förträfflig ung
man". Vi epitetet herr framgår, att denne var en person av börd. Tro
ligen var han identisk med sedemera (?) häradshövdingen Per Isaksson
(Halvhjort av Ålmtaryd).56 Det går emellertid inte att faställa, om han,
som i Frankrike måste ha ingått bland beskickningens personal, var
med redan vid avresan från Varberg. De la Gardie och Boye medtog i
sitt följe den till Erik XIV:s tjänst alltid mycket beredvillige Holste. En
ligt denne sköttes affären skickligt, och allt synes gå enligt kungens
önskan. Men Erik XIV och hans tjänare drabbades oförmodat av en
svår motgång. "Den oärlige köpmannen i Antwerpen" bröt sitt löfte till
sändebuden. I detta avsnitt av sitt brev är Holste medvetet kortfattad,
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då han tar för givet, att kungen genom Boye själv måste vara inför
stådd med allt. Det står dock helt utom tvivel, att det är Gramaye, som
åsyftas. Av någon anledning hade denne vägrat att utbetala det utlova
de, kompletterande lånet. Det finns likväl ingenting i Holstes brev, som
antyder, att det ytterst förelåg någon försummelse från Crussols sida.
Om Grip har· Holste av naturliga skäl inte ett enda ord att förtälja.
Efter detta fallissemang for De la Gardie till Antwerpen, och senare
avreste även Boye till Nederländerna. Uppenbarligen var den senare
nu tvungen att återvända till Sverige för att muntligen rapportera om
värvningssituationen. Boye anlände till Stockholm den 10 december
1566.57 Per Isaksson stannade i Frankrike. Holste berättar, att De la
Gardie senare ensam återkom till Paris från Antwerpen. Där måste han
ha misslyckats att tala Gramaye till rätta. I den franska huvudstaden
uppehöll sig såväl legotruppsanförare som soldater ur Crussols krigs
folk. De la Gardie fick nu också känna av, vad Per Isaksson och Holste
själva redan hade prövat på. Crussols krigsfolk var så till den grad ra
sande, att "svenskarna" knappast kunde visa sig utomhus i staden.
Krigsfolket, som alltjämt stod utan arbete, hade till följd av uppbrottet
från sina kvarter (relictis praesidiis) - och dessa måste rimligtvis ha le
gat inom Crussols militärområde i södra Frankrike - förorsakats väldi
ga utgifter. Men snart anlände Crussol själv till Paris och svenskarna
lyckades till slut övertyga honom; avsaknaden av penningmedlen be
rodde helt på Gramayes trolöshet och girighet och var inte en följd av
någon Erik XIV:s hänsynslöshet. Crussol godtog svenskarnas bekla
ganden, sade sig inte tvivla på kungens oförvitlighet samt tillade, att
han redan före denna sammankomst genom sina egna tromän hade va
rit införstådd med Gramayes opålitlighet. Uppenbarligen hade Crussol
redan tidigare avgivit sin försäkran om krigsfolkets beredskap i över
ensstämmelse med de av Gramaye uppställda utbetalningsvillkoren.
Under förhandling;rnas fortsatta gång frågade svenskarna honom om
han, sedan allt hade blivit ställt till rätta, ville förbliva vid sina med
Erik XIV tidigare överenskomna tjänster. Crussol sade sig vara beredd
till detta, om han bara inte hindrades av två omständigheter; en be
fallning från kungen av Frankrike att draga ut i krig någonstans eller
förhinder till följd av en kunglig fransk förordni ng mot att fritt föra
soldater ut ur riket. Holste bedömde detta så, att Crussol i själva verket
var ovillig till försatt medverkan. Han ansåg också, att Crussol var opå-
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litlig såsom nästan alla anhängare av den nya eller, såsom man även
brukade säga, kalvinistiska tron.
Vid Boyes återkomst ansåg kungen enligt sin egen dagbok, att denne
hade låtit lura sig genom åtskilliga tomma löften, och anteckningen ger
otvivelaktigt det intrycket att såväl De la Gardie som Boye fallit i onåd.
I en personartikel om Pontus De la Gardie i Svenskt Biografiskt Lexi
kon har Bengt Hildebrand helt tagit fasta på den på detta sätt manifes
terade kungliga onåden?8 Det finns emellertid en av forskningen hittills
ouppmärksammad, mycket god källa, som verkligen talar ett helt annat
språk. Det är fråga om ett svenskt kungl. brev (latin), som blott finns
bevarat i en avskrift, som dessutom har smärre lakuner. Någon adressat
finns sålunda inte angiven, men av innehållet framgår fullt ut, att det
är fråga om ett brevsvar till den likväl aldrig direkt nanuigivne De la
Gardie. Datum saknas, men då brevet uteslutande gäller Erik XIV:s
franska värvningsföretag och då kungen själv säger sig ha erfarit motta
garens insatser dels genom ett dennes brev dels genom Boye själv, så
har brevet givetvis expedierats under tiden närmast efter Boyes åter
komstdag dvs. efter den 10 december 1566. Kungen ger Gramaye, som
här figurerar med sitt fullständiga namn, hela skulden till det inträffa
de. Denne har vägrat att göra den nödvändiga utbetalningen. Kungen
skall vid tillfälle straffa honom. Gentemot De la Gardie ger Erik XIV
däremot prov på den största välvilja. - Ur det kungl. brevet framgår
också namnet på den finansiär i Antwerpen, som hade kommit in i
Gramayes ställe. Det var köpmannen Filip Asseliers, och han handlade
i samförstånd med sin i samband med Grips schweiziska värvnings
uppdrag redan omnämnde bror Johannes. Bröderna är okända av tidi
gare svensk forskning. Filip Asseliers kommer enligt kungen, så snart
som han har fått säkra borgensmän, att utbetala pengarna till De la
Gardie. Till följd av en diminutiv lakun i avskriften omedelbart före
textens millia thalerorum ( = tusen /av/ daler) går det dock inte att
fastställa storleken av det utlovade lånet.59 Bakgrunden till denna nya
låneuppgörelse var följande.
Sommaren 1566 uppbringades i Östersjön ett skepp från Antwerpen,
som hette Flygande Serpenten. Filip Asseliers och en till förnamnet in
te känd bror till honom var delägare i detta. Filip och Johannes Asse
liers ägde hälften av fartygets last. Det fördes till Stockholm, där allt
gods förklarades förbrutet. Av synnerlig gunst och nåd gav emellertid
3
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Erik XIV i början av mars 1567 Filip, som då sannolikt vistades i Sveri
ge,60 tillstånd att återtaga familjen Asseliers andel av godset. Johannes
hade redan föregående höst hemifrån per brev meddelat Erik XIV, att
han och hans bröder var villiga a!t gå kungen till mötes.61 Erik XIV:s
eftergift i fråga om den förbrutna skeppslasten var uppenbarligen
endast konsekvensen av ett Filips löfte att låna kungen pengar.
I oktober 1566 avslöjar Erik ,XIV:s dagbok, att kontakt hade etab
lerats med en ny handelsman i Nederländerna. Denne nämns dock inte
vid sitt egennamn utan kallas blott quidam Flandrus dvs. en neder
ländare. Efter utnyttjande av främst räkenskapsmaterial och mot bak
grunden av denna kontakts sena etablering har Birgitta Oden ansett sig
kunna utpeka denne. Hennes identifiering, som realiter är en gissning,
slår också fel. Det enda hållbara är, att nederländaren var identisk med
den för Oden obekante Filip Asseliers. De åtskilliga källornas sanno
likhet talar för detta liksom direktare en kungens fullmakt för Filip,
vars regest (tyska) återfinns i titularregistret.62 Det finns ett saksamman
hang mellan denna regest och ant�ckningen i kungens dagbok. Samma
språk talar också det faktum, att bröderna Asseliers kontakter med Erik
XIV etablerades först under ett så framskridet stadium av kungens re
gering.
7.
Ett originalbrev (franska) till Erik XIV från två legotruppsanförare
vid namn A. Caniac och P. Moreus utgör en för den avrundande
framställningen värdefull källa. Det är här fråga om det veterligen en
da bevarade dokumentet från kondottiärernas, legotruppsanförarnas,
sida. Deras brev är daterat "Paris ce feurier 1567". Det anlände till det
kungliga kansliet samtidigt med Holstes mer än två månader tidigare
avfattade skrivelse. Per Isaksson var uppenbarligen dragaren av såväl
Holstes som legotruppsanförarnas brev. Det är tydligt, att han över
vintern hade kvarstannat hos De la Gardie i Frankrike. Om - såsom
troligt är Per Isaksson till börden var en Halvhjort av Älmtaryd, så
överlevde han inte länge den riskfyllda beskickningsresan. Redan
under året 1567 blev denne nämligen dräpt av den för sitt agerande vid
Sturemorden några månader tidigare kände drabanten Peder Welams
son.63
De båda legotruppsanförarna konstaterar i sitt brev, att kungen har
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blivit underrättad om den gäld, som "monseigneur de Crussol" och de
själva försatts i såsom en följd av att de gått kungen tillhanda. Sanno
likt syftade de därvid främst på två omständigheter; dels hade de under
minst ett års tid upprätthållit omfattande förhandlingskontakter med
kungen och hans folk, dels hade de senare, såsom omnämnts, förflyttat
sina förband ifrån kvarteren i sydligaste Frankrike. De hade, skriver de,
inte utan kostnader utfört allt det önskade. Då svek kungens sändebud
dem och skyllde på den köpman, som skulle ha försträckt pengarna.
Nu är de emellertid införstådda med, att det förvållade varken beror på
Erik XIV eller på hans sändebud. Dessa har försäkrat dem, att kungen
är angelägen om deras tjänstgöring. Om blott solden utbetalas, så skall
de omedelbart gå till sjöss. Eftersom Crussol är bortrest, har de såsom
en särskild försäkran undertecknat en utfästelse till De la Gardie om
detta. Om kungen inte vill använda sig av dem, kommer de att antaga
ett annat uppdrag, som har erbjudits dem. 64
Legotruppsanförarnas omnämnand1:; av Jacques de Crussols bortova
ro stämmer överens med det faktum, att han och hans yngre bror, Ga
liot de. Crussol, vid denna tid utskrev folk och pengar nere i Languedoc.
Dessa värvningar kan dock knappast ha skett för Erik XIV:s räkning
bl.a. av det skälet, att krigsfolkets villkor efter den utlovade, men aldrig
fullföljda utbetalningen, soldens erläggande, ännu kvarstod ouppfyllt.
De la Gardie kan omöjligen ha underlåtit att till Karl IX av Frankrike
ha framburit Erik XIV:s brev om tillstånd för Grip och De la Gardie
att värva i landet. Detta måste också ha ägt rum så snart som möjligt
efter De la Gardies ankomst till Frankrike. Drottning Katarina, den
faktiska regenten, var självfallet medveten om Erik XIV:s strävanden.
Enligt hennes brev till hertigen av Uzes dvs. till Antoine de Crussol
ägde dock dennes båda bröders utskrivningar i Languedoc rum av obe
kant anledning.
Till skillnad från Jöran Boye och Per Isaksson kvarstannade De la
Gardie på kontinenten. Vid ett refererande av sina till olika länder
utskickade värvningsagenter, som kungen gjorde i början av mars 1567,
omnämnde han i Frankrike endast De la Gardie. Erik XIV räknade då
med, att ett betydande antal soldater till sommaren skulle anlända över
Varberg.65
Ingvar Andersson har hävdat, och det med all rätt att det var
Erik XIV personligen, som sammanhöll riksförsvaret.66 Såsom välkänt

35

är, blev kungen emellertid i slutet av maj 1567 så svårt sjuk, att han
under återstoden av året var ur stånd att regera och därför ännu mind
re i stånd att leda riksförsvaret. I Sverige kunde således detta sjukdoms
fall också ha medfört stora hinder för handläggningen av värvnings
företagets inte minst ekonomiska sidor. Det har inte heller varit möjligt
att fastställa, om Filip Asseliers eller någon av hans bröder verkligen
lånade ut pengarna till Erik XIV och hans sändebud De la Gardie.
Med detta var ju också det viktiga villkoret förbundet att kungen måste
finna säkra borgenärer.
De bevarade handlingarna med proveniens från det kungliga svens
ka kansliet ger inget som helst underlag för en framställning av det
slutgiltiga sammanbrottet för Erik XIV:s enda franska värvningsföre
tag. I varje fall i Sverige föreligger fr.o.µi. försommaren 1567 en prak
tiskt taget total avsaknad av källmaterial till belysande av de såväl di
rekta som indirekta svensk-franska förbindelserna under den återståen
de delen av hlngei1s regering. Det är likväl helt uppenbart, att om inte
redan vidrigheterna med finansieringen eller andra tillbud hade stäckat
varje meningsfylld svensk värvningsansträngning, så medförde under
alla förhållanden den politiska utvecklingen i Frankrike detta. Den 29
september 1567 övergick motsättningarna i landet på nytt i ett öppet
inbördeskrig, det andra hugenottkriget. Detta hade förebådats av åt
skilliga månader av inre söndring. För att undkomma de trupper, som
vid krigsutbrottet stod under Condes befäl, så flydde Karl IX till det
starkt befästa Paris. Jacques de Crussol, som nu hade blivit seigneur
d'Assier, var en av Condes närmaste anhängare. Denne opererade i
norra Frankrike, medan Crussol redan från krigets första början ledde
sina trupper i söder.67 Bröderna Crussols föregående värvningar i Lan
guedoc kan därför tänkas ha utgjort ett led i de oroligheter, som före
gick själva krigsutbrottet. Om inte redan tidigare så måste i och med
detta varje ifrån Frankrike riktat utbud på yrkeskrigare ha upphört att
finnas till. Utbrottet av detta andra inbördeskrig med dess absoluta
stopp för all svensk värvning i landet ägde för övrigt rum ett år - och
det exakt på dagen före Erik XIV :s eget fall.
Trots alla de svenska ansträngningarna kom aldrig något hos Jacques
de Crussol värvat folk att göra krigstjänst hos kungen. Den av
Örnhielm och von Dalin lämnade uppgiften, att Grip och De la Gardie
från Frankrike hemförde 6.000 man är helt oförenlig med det bevarade
36

och här. utnyttjade, samtida källmaterialets vittnesbörd. De la Gardie,
den ende kvarstående av Erik XIV:s två befullmäktigade värvnings
agenter, stod ännu efter 3/4 års beskickningstjänst utan erforderliga
medel. Likväl har Örnhielm hävdat, att krigsfolket överfördes efter
några få månader.68

SAMMANFATINING
Vid mitten av 1560-talet förelåg ett utbud på yrkeskrigare i Frankri
ke. Nyligen hade man där uppnått fred efter svåra yttre men också ett
inre krig, det första hugenottkriget. I norra Europa fortsatte det nordis
ka sjuårskriget. På förhösten 1565 erövrade svenskarna Varberg. Åter
behärskade de en hamn emot Nordsjön.
Det är under dessa förhållanden naturligt, att utbudet på yrkeskriga
re nådde både Fredrik Il och Erik XIV. Den danske kungen försökte
också genomföra ett stort värvningsföretag. Detta, som helt misslyc
kades, är historiskt välbekant. Föga är däremot känt om det något se
nare, likaledes förfelade, stora svenska värvningsföretaget. För genom
förandet av detta kunde Erik XIV på nära håll betjäna sig av två initie
rad,e fransmän, Charles de Mornay och Pontus De la Gardie. Den se
nare, som hade fallit i svenskarnas händer vid Varbergs erövring, hade
uppenbarligen blivit antagen i de Momays tjänst. Kort efter Varbergs
erövring stötte Erik XIV på svårigheter på den tyska värvningsmark
naden. I detta skede tillkämpade sig dock den svenska flottan herra
väldet över Östersjön. Erik XIV hade nu ett effektivt påtryckningsme
del gentemot såväl den nederländska som den franska seglationen på
Narva i Finska viken. Denna ort var det ryska rikets enda stapelstad
vid Östersjön. För kungen var det nu möjligt att från Frankrike till
Varberg införa yrkeskrigare i hela förband. Ett stort värvningsföretag i
Frankrike kunde Erik XIV endast realisera via sina redan etablerade
kontakter ibland handels- eller finansmän i Nederländerna. Den vik
tigaste var den historiskt välbekante bankiren Gerhard Gramaye i
Antwerpen.
En av författaren i riksarkivet påträffad, svårfattlig urkund visar sig
vid en utförlig källkritisk undersökning vara en senare avskrift av en in
laga från De la Gardie till Erik XIV våren 1566. Ur denna framgår, att
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De la Gardie på uppdrag formellt av de Mornay men reellt såsom en
Erik XIV:s agent tidigare under året hade gjort ett hitintills okänt
besök i Frankrike, och att han där vunnit företräde vid det franska
hovet. De la Gardie etablerade kontakter på den franska värvnings
marknaden och inte minst med Jacques de �russol, en sydfransk stor
man och härförare. Denne var angelägen om att förse Erik XIV med
trupper. Kungens förbindelse med denne drygt 25cårige högaristokrat
har tidigare varit fullständigt okänd. Sannolikt var det just några av
Crussols officerare, som våren 1566 besökte det svenska hovet. De la
Gardie återvände till Sverige. Erik XIV fattade därefter beslut om ett
stort svenskt värvningsföretag i Frankrike. Den av kungen för sina två
sändebud, Joakim (Birgersson) Grip och De la Gardie, utfärdade in
struktionen visar sig bitvis stå under uppenbart inflytande av De la
Gardies egen inlaga.
Det slutliga värvningsföretaget stötte genast på svårigheter. Grip,
som var det förnämaste sändebudet, befann sig från början sannolikt i
Tyskland. Han fick alldeles för sent del av kungens befallning och
försvann fullkomligt ur sammanhanget. Från Varberg anlände De la
Gardie och hans följeslagare Jöran Boye till Gramaye i Antwerpen.
Där framkom det, att det av Erik XIV äskade penninglånet inte svara
de mot företagets verkliga kostnader, som även omfattade beväpningen
och transporten av krigsfolket. Sjöfärden skulle föra från den franska
Atlantkusten till Varberg. Där skulle krigsfolket beväpnas. Det var en
motvillig Gramaye, som lovade att ställa ett kompletterande lån till De
la Gardies förfogande. De la Gardie och Boye fortsatte till Frankrike.
De genomförde förhandlingarna med Crussols krigsfolk,, men sedan
gick allt över styr, ty Gramaye bröt oförmq,dat sitt avgivna löfte. De la
Gardie fick resa tillbaka till Antwerpen, där han uppenbarligen
misslyckades med att tala Gramaye till rätta. Boye reste hem till Sveri
ge. De la Gardie återvände till Paris och till en förfärljg konfrontation
med det rasande krigsfolket. Först när Crussol anlände till staden, ·kun
de man ånyo ingå i förhandlingar. Erik XIV och hans sändebud måste
nu försöka utnyttja en annan finansiär.
Sommaren 1566 hade svenskarna i Östersjön kapat ett skepp, vilket
med sin last ägdes av bröderna Asseliers i Antwerpen. Filip och Jo
hannes Asseliers förbindelser med Erik XIV är föga kända av tidigare
svensk forskning. I fråga om den förbrutna skeppslasten gjorde Erik
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XIV i mars 1567 gentemot Filip Asseliers, som då sannolikt befann sig i
Sverige, en fullständig eftergift.
Kungens handlande var konsekvensen av ett Filip Asseliers tidigare
löfte att låna ut pengar. Denne skulle, så snart han hade fått säkra
borgensmän genast göra en utbetalning till De la Gardie.
Med utgången av året 1566 krymper det svenska källmaterialet till
Erik XIV:s enda franska värvningsföretag, och fr.o.m. försommaren
1567 sinar det. Det går inte att faställa, om Filip Asseliers försåg De la
Gardie med pengar. Erik XIV var dock länge angelägen om att föra
värvningsföretaget i hamn, och även det arbetslösa krigsfolket gav prov
på uthållighet. Men svårigheterna för kungen och hans sändebud bara
fortsatte. Den inre oron i Frankrike började åter göra sig gällande. I
maj 1567 insjuknade Erik XIV, riksförsvarets ledare, så''svårt, att han
under återstoden av året var ur stånd att regera. I månadsskiftet
september-oktober utbröt det andra hugenottkriget i Frankrike.
Fortsatt svensk värvning i landet var.därmed fullständigt utesluten.
Sådant det framträder i det svenska källmaterialet, var agget mot
den danske motståndaren riktat främst mot en farlig konkurrent om
den franska värvningsmarknaden. Det var dock inte alls mot danske
kungen det i Frankrike värvade krigsfolket skulle sättas in. Det var i
Estland och emot den polske kungens trupper, som Erik XIV tänkte
bruka det genom Crussol värvade krigsfolket. Kungens ingalunda orea
listiska målsättning var att föra dessa yrkeskrigare den ofantliga vägen
från Medelhavets kust till Finska vikens strand.
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26 I DRA finns ett Lorichs' bn;v (tyska) till Fredrik Il, som är daterat "Brussell
(Bryssel) den 9 Januarij anno 1566".

TI Karl IX:s och Katarinas respektive brev i samma ärende i Revue Historique
1879, janvier-avril, s. 331-32. I varje fall i den tryckta versionen saknar kungens brev da
tum för januari månad. Att detta likväl är identiskt med drottningens brevdatum förstås
av åtskilliga analoga fall med en helt överensstämmande dateringsdag. Jfr. t.ex. Gallica
517. Drottningen var ju också den faktiska regenten.
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28 Champion, s. 306 (om Rhengreven). Johan Filip var wild- och rhengreve av Dhaun.
De la Gardies reseberättelse.
29 Holstes ovan i framställningeµ nämnda brev från kungens av Frankrike hov den 1 3
februari I566. De Ja Gardies reseberättelse.
30 "Andreas Lorichen, wider den Dehnen vnd deroselben Bundsgenossen feindtlich
beyde zu wasser vnd !ande zu agiren". Öppet brev 28 november 1567 i det i not 1 1 åbe
ropade latinska och tyska titularregistret 1522-92. Denna rubrik har veterligen inte
observerats av tidigare forskning.
31 Ett kortare citat: "CHARLES, etc. Apres auoir auec grand soin, trauail, el diligence
employe tous moyens de pacifier nostre Royaume ....... auo11s par le bon el prudent
conseil de la Royne nostredite Dame et mere, de nostre trescher el tresame frere le Duc
d'Anjou, de noz treschers et tresamez cousins le Cardinal de Bourbon. Prince de Conde
........ Je sieur de Chastillon Admiral de France, les sieurs de Moruillier, de Crussol
........ordonne et ordonnons ce qui s'ensuit.
IPREMIEREMENT, auo11s pour le temps et terme d'vn an, å compter de huict iours
apres la publication de ces presentes en chacun ressort, prohibe, interdit et defendu,
prohibons, interdisons et defendons å tous noz subiets generalement quelconques, de
quelque qualite, estat, degre ou condition qu'ils soient, ou puisse estre, soit å pied ou å
cheual. tout port, vsance, e t exercice de pistoles, pistolets harquebuzes, et autres bastons
il feu ........".Hela förordningen i Les Edicts et Ordonnances des Roys de France, ed.
Antoine Fontanon, Paris 1585, s. 519-21 (i Liure Ill du premier tome de la Iustice).
32 "Nouarum rerum que hic aguntur et in quo statu sint hic omnia, non scribo. Quando
qui hasce meas Maiestati Vestre reddit, domi1111s Ponthus, rectius ac plenius cuncta ex
ponet, ac referet coram, (quandoquidem sese ostendit in hac aula virum erga Maiestatem
Vestram, fide integra) ....... ".
33 Jfr. de systematiserade fotostatkopiorna med prov på kanslitjänstemännens handsti
lar i RA.
34 Ort och datum för kungens tillhåll framgår generellt ur RR.
35 Historiska handlingar, del 8 nr.2 (1879) = Kongl. kansliets diarium öfver ingångna
skrifvelser 1566, s. 67 med.en utförligare diarierubrik för ett Åke Bengtsson (Färlas)
underdåniga brev; Erik XIV till Grip 29 maj 1566 (30 maj i RR), Kungl. koncept vol. 5
( = Erik XIV :s originalbrev); Erik XIV :s tidigare i framställningen nämnda värvnings
instruktion för Grip och De la Gardie, RR 30 maj 1566; "Capitanei N. natione ga11i cum
Dano eiusque in bello socijs hostiliter agendi plenipotentia". Denna Erik XIV:s fullmakt
för en fransk legotruppsanfärare är ett öppet brev 30 maj 1566 i det latinska och tyska ti
tularregistret 1522-92.
36 Anvisning på skinnkammaren utställd av Engelbrekt Andersson 31 maj 1566, Staf
sunds autografsamling, kapsel lO ( Pontus De la Gardie). Gåvan är något mindre omfat
tande i motsvarande skinnkammarräkenskap av Anders Michelson i slottsarkivet.
37 RR 18 maj 1566, föl.245 v.
3 8S)äkten Trolles papper vol 2, E 6187 . Pepers brev, som inte är registrerat i RA, är
okänt för B. Oden i hennes 1966 tryckta arbete Kronohandel och finanspolitik 1560-95
(Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund 56), särskilt s. 1 4 3 f.
3 9 Skriftliga förfrågningar till KB, KRA (om Holste), UUB och DRA har alla givit ne-

42

gativt resultat. Mina egna efterforskningar i RA har varit mycket djupgående. I det la
tinska och tyska titularregistret 1522-92 finns inte heller något Erik XIV:s brev till Crus
sol.
40 Samtliga originalbrev i Gallica 548. Holstes senare brev är daterat Paris I december
1566.
41 Dictionnaire de la Langue Frarn,aise du Seizieme Siecle, Torne premier (Paris 1925),
s.489-90.
42 Av bröderna Crussol förekommer helt naturligt Antoine, den äldste, mest och Ga
liot, den yngste, minst i källor och litteratur till 1560-talet. Antoine är den ende, som
omnämns i Abel,Jouans arbete. Om förordningen i Moulins jfr.not 31.
43 För hela detta stycke jfr. Dictionnaire de Biographie Franc;aise, Torne neuvieme,
Fascicule LIV (Paris 1961), artiklarna Crussol (!), 4, (11) och 12, i vilken verkets huvudredaktör, Roman d'Amat, om Jacques de Crussol skriver: "....... on ne sait trop
quel fut son röle dans les annees qui precederent la grande prise d'armes du 29 sept.
1567."
44 De Courcelles, Dictionnaire historique et biographique des Generaux Franc;ais, To
rne cinquieme (Paris 1822), s.79-83.
45 Lettres, Torne X, s.197.Jfr.not 19.
46 Skrifter, dagboken den 9 och 16 oktober 1566.Jfr. not 8. Faktiskt var Rhengreven
då redan avliden sedan åtskilliga veckor. Jfr. Calendar of State Papers. Foreign.
1566-68; 1566, Sept 14.715 and Sept 18. 719.
47 I Antwerpens historia är Gramaye en namnkunnig storfinansiär.
48 Jfr.not 43, artikeln' Crussol 12.
49 Jfr.not 4.
50 Om Grip och om hans försvinnande från värvningsbeskickningen: Erik XIV till
Grip (med mottagarepåteckning) 29 maj 1566, Kungl. koncept vol. 5 ( = Erik XIV :s
originalbrev) samt den förres brev i not 4; Om De la Gardie och Boye: De la Gardie till
Erik XIV samt den förre till Mårten Olofsson Helsing från Antwerpen 28 juli (1566),
Gallica 548.Jfr.not 18 och framställningens avsnitt 4.
51 Jfr.not 2, artikeln Grip.
52 Öppna brev och missiver för den 30 maj 1566 i det latinska och tyska titularregistret
1522-92.
53 B. Oden, (Skrifter .......Lund) s.139.Jfr.not 38.
54 De la Gardies tvenne brev i not 50.
55 Gallica 548. Med mottagarepåteckning.
56 Enligt sakuppgift av redaktören i Svenskt Biografiskt Lexikon, fil. dr. Hans Gillingstam.Jfr. av densamme i SBL, Band 18, s.70.
57 Skifter, dagboken 10 december 1566.
58 Jfr.not 2; artikeln De la Gardie, Pontus.
59Erik XIV till /De la Gardie/.Kopiebok över latinska kansliakter 1561-67, fol. 143 r
(ingår i serien av RR).
60 Jfr. not 4.
61 Framgår ur Erik XIV:s brev till Johannes Asseliers Il maj 1567,.Kopiebok över latinska kansliakter 1561-67, fol.141.
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Skrifter, dagboken 3 oktober 1566; B. Oden, (Skrifter .......Lund) s.146; Öppet
brev den 31 mars 1567 i det latinska och tyska titularregistret 1522-92.
63 Jfr. not 56.
64 Gallica 548. Med mottagarepåteckning.
65 RR 5 mars 1567, fol.85 v.
66 I. Andersson, Erik XIV, 3 (1948), s.145.
67 Sutherland, a·.a., s.146-47; Jfr. not 43, artikeln Crussol 12.
68 Jfr. not 2.
62

Resume
Entre la premiere et la deuxieme guerre de religion, la France offrait la possibilite de
recruter des soldats de metier. Or, en 1563 eclata la guerre ncrdique de sept ans qui allait
opposer le Danemark et la Norvege, la Pologne et Lubeck au royaume d'Erik XIV alors
en periode d'expansion. Deux annees plus tard les Suedois conquirent Varberg. Ils ret
rouvaient ainsi un port fortifie sur la Mer du Nord.
Cette possibilite de recrutement fut connue au Danemark et en Suede. Frederic Il
essaya alors en vain d'entreprendre une action importante visan! å enröler des troupes.
Quand Erik XIV s'y prit å son tour, ce fut dans de meilleures conditions puisque deux
Fran,;ais; Charles de Mornay et Pontus De la Gardie se trouvaient dejå å son service. La
flotte suedoise, qui avait la suprematie de la mer, contrölait la navigation fran,;aise et
neerlandaise vers N arva, seule ville forte russe donnan! sur la Baltique. Erik XIV n'hesita
pas å utiliser ce moyen de pression pour obtenir des Neerlandais un pret destine å fi
nancer le recrutement. l'equipement et le transport par mer de contingents militaires, de
la cöte atlantique fran,;aise å Varberg.
A l'occasion d'un premier voyage destine å sonder !'opinion de la Cour å Moulins, De
la Gardie etait entre en liasion avec Jacques de Crussol pour s'informer des possibilites
de recrutement. J. de Crussol. plus tard le deuxieme duc d'Uzes, etait alors chef de l'ar
mee et partisan du· Prince de Conde. Il etait pret å rapidement fournir des troupes å
Erik XIV. Apres son retour en Suede De la Gardie re,;ut l'ordre d'organiser le recrute
ment. Le 1er juillet 1566, il appareilla, avec un compagnon, de Varberg pour les Pays
Bas, ou un emprunt devait s'effectuer chez Gerhard Gramaye, banquier renomme d'
Anvers.Cette mission ne put s'effectuer entierement selon les previsions qui avaient ete
faites, mais les negocjations en France avec les troupes de Crussol aboutirent neanmoins
un peu plus tard. Tout failli echouer quand Gramaye, de fa,;on inattendue, ajourna le
paiement. Les mercenaires. å Paris. s'impatientaient. A l'arrivee de Crussol on _put
cependant de nouveau reprendre les negociations.
Apres la capture. en Mer Baltique, d'un navire appartenant aux fn�res Asseliers
d'Anvers. Erik XIV put obtenir de leur part la promesse d'un pret destine å remplacer
l'emprunt qui avait fait defaut å De la Gardie. Mais le recrutement fut un echec car les
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troubles interieurs avaient recommence en France. Erik XIV tomba si gravement malade
en mai 1567 que durant le reste de l'annee il fut incapable de gouverner. Et le debut de
la deuxieme guerre de religion tarit les sources d'un recrutement eventuel.
En se referant aux recherches effectuees dans les documents originaux, on constate
que la haine portee aux Danois resulte surtout d'une apre concurrence en vue de l'utilisa
tion du marche militaire fran9ais, bien que ce ne fut pas contre le Danemark qu' Erik
XIV pensait utiliser ces troupes venant de France, mais plutöt contre les lointains Polo
nais d'Estonie. Les contacts d'Erik XIV et de Jacques de Crussol pendant l'annee
1566-67 ont ete completement negliges dans les recherches historiques anterieures.
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NYTT KÄLLMATERIAL OM STRIDEN
VID SÖDRA STÄKET
Av Arne Stade

I en uppsats f föregående årgång av Aktuellt och historiskt, rubricerad
"Segern" vid Södra Stäket 1719, har jag underkastat de fåtaliga kända
källorna om den mycket omskrivna och legendomspunna striden vid
Södra Stäket den 13 augusti 1719 en kritisk prövning.I
Prövningen gav ett i stort sett överraskande negativt resultat. Det vi
sade sig, "att de skrifter som företrädesvis utnyttjats vid historie
skrivningen, och därför kommit att prägla den allmänna uppfattningen,
är så genomsyrade av tendens för att uttrycka sig milt att de därige
nom blivit i det närmaste värdelösa som historiska källor". Den skrift
som detta omdöme i första hand drabbade var överste Rutger Fuchs'
bekanta "stridsberättelse", hittills mer eller mindre uppfattad som "hu
vudkällan".
Åtminstone i ett avseende gav undersökningen likväl ett överraskan
de positivt utslag. Det framgick nämligen också, att den kortfattade re
dogörelse för Stäket-striden som lämnas i det sörmländska regements
historieverket "Utkast till en historia om Kgl Södermanlands regemen
te" (från slutet av 1700-talet) en redogörelse som starkt avviker från
"stridsberättelsens"
på den för helhetsbedömningen avgörande
punkten sannolikt är riktig. Det var alltså icke, så som "stridsberättel
sen" gör gällande, Södermanlands regemente i sin helhet, under överste
Fuchs' direkta befäl, som angrep den överlägsna ryska landstignings
styrkan och genomförde striden. Den truppenhet som först ingrep och i
huvudsak ensam genomkämpade striden var i stället regementets and
ra bataljon under överstelöjtnant Henrik Johan von Essen. Överste
Fuchs med Livbataljonen inträffade på stridsplatsen först under
stridens slutfas och spelade överhuvud taget en ganska blygsam roll.
Äran av "segern", i den mån man med fog alls kan tala om en sådan,
borde alltså strängt taget icke tillkomma Södermanlands regemente så
som enhet utan blott regementets Andra bataljon. Det hindrar inte, att
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regementet i sin helhet ändå vid Södra Stäket kan antas ha."på ett utom
ordentligt sätt ådagalagt sina krigiska förtjänster", för att låna en for
mulering från 1927 års "fanutredning". "Segernamnet" på regementets
fana bör också kunna motiveras därmed.
Kan antas ... Överhuvud taget är - såsom det också framhålles i
uppsatsen - "vår säkra kunskap om striden vid Södra Stäket ... ytter
ligt mager". Det betyder, att varje ytterligare, hittills förbisett, vittnes
mål - om än i sig självt utan omvälvande betydelse - som kan tänkas
bli framdraget i ljuset, måste tilldra sig stort intresse. Händelsevis har
faktiskt, sedan min uppsats framlades, två sådana nya vittnesmål
uppmärksammats. Det är fil. doktor Gunnar Arteus som har förtjänsten
härav. Med hans samtycke kommer dessa vittnesmål här att återges
samt något kommenteras.
Den friinstående hattpolitikern och kulturpersonligheten Carl Gus
taf Tessin (f. 1695, d. 1770) är känd inte minst för sin på äldre dagar
(från 1757) förda stora s.k. Åkerö-dagbok. En mindre voluminös före
gångare till detta gigantiska verk - egenhändiga, delvis retrospektiva,
minnesanteckningar täckande tiden oktober 1748-maj 1752 - har
framdragits och publicerats av Sigrid Leijonhufvud. Det är i dessa an
teckningar som Tessin vid ett tillfälle kommer in på striden vid Södra
Stäket.2
Den långa notis, vari Stäket-striden beröres, inleds med reflexionen,
att "la reputation des hommes depend en verite des circonstences du
tems" oc;h har som sens moral del i vår tid mera än på Tessins välbe
kanta faktum, att "les historiens ne sauroient prendre trop de precau
tfon pour n'etre pas trompes". För att belysa riktigheten av dessa på
ståenden återger Tessin en episod från december 1751, då drottning
Lovisa Ulrika vid middagsbordet råkade fråga, "si quelqu'un ne pou
voit pas Lui <lire les ci.rconstences de cette Action glorieuse et eclatante
que Mr. de Fuchs fit a Helsingborg". Det svar som gavs - dock icke av
Tessin - gick i korthet ut på att Fuchs såsom bataljonschef (vid Dalre
gementet) hade anfallit det danska gardet och därvid blivit sårad. "Cet
accident fut releve comme un prodige de valeur".
Tessin fortsätter: "Voici le fait, tel q�e tout le monde le s�ait. Mr. de
Fuchs fit la faute de faire feu en meme tems que l'Ennemi. Il eut le ge
nouil fracasse, et son bataillon fut mis en deroute; mais ensuite ralie
par Mr. de Falkenberg ... a qui la gloire de la Suite fut diie.
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A Stäke, Mr. de Fuchs n'arriva qu'apres coup. [kurs.här.]
L' An 1747 est bien different de l'an 1751!"
Sigrid Leijonhufvud kommenterar notisen på följande sätt: 3
"Dalregementet, vid vilket Rutger Fuchs i oktober 1709 blev kapten,
deltog ej i slaget vid Hälsingborg; den omtalade bragden utfördes vid
Gadebusch 1712, då Fuchs avancerat till överstelöjtnant ..... den som.
då Fuchs blev sårad, tog befälet över regementet och fullföljde segern
var majoren C.L. Leijonhufvud ... . Den av Tessin omnämnde överste
löjtnanten vid Västmanlands regemente Melcher Falkenberg blev däre
mot sårad i slaget vid Hälsingborg .... . Som en av mösspartiets hu
vudmän fick d.v. överståthållaren Fuchs röna åtskilliga obehag under
riksdagen 1747...." 4
De krigshistoriska sakförhållanden som utgivarinnan omnämner är
inte ägnade att stärka tilltron till Tessin såsom sagesman. Så inte heller
det förhållandet, att Tessin och Fuchs var politiska motståndare och att
Tessins anmärkningar tydligt är avsedda att diskreditera Fuchs. A an
dra sidan fälls anmärkningen om Fuchs' försenade ankomst till Stäket i
förbigående, som ett parentetiskt apropå . Det finns också ett särskilt
skäl att lystra när Tessin yttrar sig om Stäket-striden. Boo herrgård på
Värmdö-sidan av sundet, vilken brändes av ryssarna vid deras första
rekognosceringsbesök i mitten av juli 1719, var Tessins barndomshem
(och hans egendom till mitten av 1740-talet). Det får därför förutsättas,
att han gjort sig speciellt noggrant underrättad om alla omständigheter
i samband med den strid som det ryska landstigningsföretaget utlöste
och alltså i detta fall visste vad han talade om.'

I den s.k.Stockholmsarmen, under befäl av fältmarskalken Ducker,
vilken på försommaren 1719 sammandrogs till huvudstadens försvar
mot befarade ryska angrepp, ingick, förutom infanteri, också ett antal
kavalleriregementen. Bland dessa var Östgöta kavalleriregemente, som
anlände från sitt hemlandskap i början av juni och tilldelades be
vakningsuppgifter i kustområdet söder om Stockholm. Regementet be
stod av två bataljoner. I Livbataljonen ingick såsom nr 4 Skänninge
kompani. Äldste löjtnant vid detta kompani var Nils Palmstierna.s
Denne var född 1696 och dog 1766. Han blev löjtnant vid Östgöta
kavalleriregemente 1718 och ryttmästare 1723.I fransk tjänst avancera
de han till överste. Återkommen till fäderneslandet 1735 inledde han
en intensiv politisk verksamhet i hattpartiets tjänst, vilken 1746 förskaf4
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FARLEDEN OCH STRIDSPLATSEN SÖDRA STÅKET
ETT KVARTS ÅRTUSENDE EFTERÅT
(Foto Erik Claesson. Godkänt av Försvarsstaben för publicering.
Tillhör Nacka kulturnämnd).
Bilden, i stort sett orienterad väst-öst, är tagen från Lännerstasundet (där de
svenska galärerna låg) med Baggensfjärden (varifrån ryssarna landsteg) i bak
grunden. (Jfr kartskissen Aktuellt och historiskt 1975, s. 187). Stäkesund (med

de tre bakre försänkningarna) är förträngningen närmast kameran, Knapcns hål
(med den främre försänkningen, där de framsända ryska galärerna hejdades)
vid den skarpa kröken öster därom. Avståndet mellan mynningarna i Länner
stasundet resp Baggensfjärden är omkring 1 ½ km (Knapens hål ungefär på halva
sträckan). Den egentliga stridsplatsen längs linjen Knapens hål - stora öppna
fältet söder därom (bildens högra kant). Stäkets torp (med vägen till Stockholm),
dit Södermanlands regemente torde ha dragit sig tillbaka efter striden, i bildens
nedre högra hörn. Även om terrängbeklädnaden för 250 år sedan sannolikt var
mindre tät (särskilt längs stränderna) än nu ger bilden en god uppfattning om
stridsterrängens svårframkomlighet och svåröverskådlighet.

fade honom rådsvärdigheten. Aret därpå upphöjdes han till friherre.6
Mot slutet av sitt liv (1760-1763) · författade Palmstierna en
skildring av "Mitt lefnadslopp". Biografin är bevarad dels genom
Palmstiernas egenhändiga koncept, dels i form av en renskrift (beteck
nad "Afskrift"), gjord 1839. Renskriften utgöres av ett bundet häfte om
39 blad, varav texten upptar s. l - 73. Origin�lhandskriften är troligen
inte första koncept men har åtskilliga ändringar och fran:iförallt text
tillägg. Båda handskrifterna förvaras i Palmstiernska släktarkivet i
Riksarkivet.7
I sin levnadsskildring berättar Palmstierna ganska utförligt speciellt
om en upplevelse som han hade under beredskapstjänstgöringen söder
om Stockholm 1719. Berättelsen härom återges·nedan in extenso:
"Ehwad försök som giordes <ler wåra (senare tillagt: östgötha) Po
steringar stodo, så funnos de dock så på sin wakt, att ingen skada sked
de. Men då fienden omsider satte i land wid Tegelbruket gijnt öfwer
Boo-landet och Södermanlands Regimentet afslagit dem och (tillagt:
sedan) retireradt sig (tillagt: til byen) Näglinge, blef jag commenderad
att med 60 hästar och En Cornet hafwa förwackten samt med mina
Patrouiller uphemta wåre blesserade soldater. Då mig om morgonen
rapporterades att <ler syntes rörelse uti Fiendens Galere Escadre, som
låg i Baggens Fjerd, och iag det sielf recognosceradt, och sedt det 4
galerer giorde sig färdige at gå til wårt land igen, <ler slaget hade stått
om aftonen förut, gaf jag det då warande öfwersten, sedemera öf. ståthållaren Bn. Fuchs tilkienna, som kom strax til mig, då iag förde ho
nom dijt, <ler han kunde alt se; och då han wid återkomsten berättade
manskapet at fienden åter satte i land med 4 galerer, frågade han hwad
ammunition som war i förråd. Sedan de fläste dagen förut tömt sine
Banteler mot fienden, och ny ammunition war ännu eij ankommen, så
att eij mer än 3 skott til manns war i förråd, så war dock en hugnad
(renskriften: fägnad) att se manskapets mod och hurtighet, som bådo
deras öfwerste att icke <les minder föra sig mot fienden; de wille så wäl
anwända de skott de hade, att de skulle få tid nog til att undfå mera.
Men fienden giorde eij annat än begrof de om aftonen qwarlämnade
döde, och afgick sedan med galererne".
Något bidrag till vår torftiga kunskap om själva striden på aftonen
den 13 augusti ger ju Palmstierna egentligen icke. Möjligen dock in
direkt. Enligt Fuchs själv (i "stridsberättelsen") drog han sig, sedan
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striden avstannat, tillbaka "ungefär ½ kanonskott", d v s några hund
ra meter, till en någorlunda jämn plats bakom stridsplatsen, där rege
mentet sedan kvarstod "under fiendens ögonsikt" hela natten (och en
stor del av följande dag). Det har allmänt ansetts, att det var till trakten
av Stäkets torp (se kartan A & H 1975, s. 187) som regementet drogs
tillbaka. Enligt Palmstierna skall emellertid regementet ha dragits till
baka ända till byn Neglinge. Detta är en smått sensationell uppgift,
eftersom Neglinge ligger 1 - 1 ½ km rakt söderut från stridsplatsen
räknat. Frågan är, om uppgiften kan godtagas.
Även om Palmstierna, liksom Tessin, var politisk motståndare till
Fuchs - denne var dock sedan många år död när Palmstierna nedskrev
sina minnen kan man inte i hans berättelse skönja någon mot F uchs
riktad tendens (eller någon tendens överhuvud taget). Man vågar
säkerligen utgå ifrån, att Palmstierna var i god tro när han skrev, att
Södermanlands regemente efter striden drogs tillbaka till byn Neglinge.
A andra sidan hade mer än 40 år förgått mellan händelsen och nedskri
vandet, och inget tyder på att Palmstierna vid nedskrivandet haft nå
gorlunda samtida anteckningar till stöd för minnet. Det är knappast att
förvänta att hans minnesbild efter så lång tid har varit fullt klar i alla
detaljer. Naturligtvis kan han inte ha gripit det faktiska ortnamnet
Neglinge ur luften, men en tänkbar förklaring kunde vara, att löjtnant
Palmstierna under lösandet av sitt spaningsuppdrag haft sin egen uppe
hållsplats ("förvakt") just vid Neglinge och därifrån utsänt patruller åt
olika håll. Påståendet att Södermanlands regemente på kvällen den 13
augusti drogs tillbaka ända till Neglinge torde alltså böra upptagas
med allra största reservation, för att icke säga direkt misstro.
Även till en annan uppgift i berättelsen måste man ställa sig skeptisk.
Enligt Palmstierna hade de utsända ryttarpatrullerna att "upphämta
våre blesserade soldater", vilka alltså skulle ha fått ligga kvar på
slagplatsen utan vård hela natten. Inget tyder dock på, att tillbakadra
gandet av Södermanlands regemente skulle ha skett så brådstörtat, att
inte ens de sårade medtogs. Däremot vet vi, att åtminstone vissa av re
gementets stupade lämnades kvar på ·"slagfältet". Det kan ha varit des
sa som ryttarpatrullerna skulle efterleta och återföra.
Av visst intresse är Palmstiernas uppgift om en rysk landstigning på
morgonen den 14 augusti med syfte att uppsöka och begrava de egna
stupade som ej kunnat medföras vid tillbakadragandet på kvällen den
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13. Den bestyrker i sin mån det allmänna intryck vi redan tidigare fått,
att de "slagna" ryssarna, i motsats till vad från svensk sida gjorts
gällande, inte var alltför skakade av stridens utgång.
Vad som ger Palmstiernas sena berättelse dess verkliga intresse och
betydelse är kanske ändå till sist vittnesmålet om den goda stridsmo
ralen bland de sörmländska soldaterna morgonen efter striden. År det
något i berättelsen som man utan större reservation bör kunna godtaga
så är det den gamle kavalleriofficerens minnesbild av manskapets
demonstrerade "mod och hurtighet" inför perspektivet att på nytt få ta
ett nappatag med den numerärt överlägsne ryske fienden.8 Det är så
dana impressionistiska situationsbilder som de flesta människor torde
kunna bevara levande och oförvanskade i minnet genom årtionden. Vi
behöver alltså knappast betvivla om grund härtill eljest kunde ha
förelegat - att de sörmländska soldaterna verkligen "på ett utom
ordentligt sätt ådagalagt sina krigiska förtjänster" den där augus
tikvällen för mer än ett kvarts årtusende sedan vid Södra Stäket.9

Har den "omvärderade" bild av striden vid Södra Stäket som presen
terades i Aktuellt och historiskt 1915 på något sätt förändrats genom
det nya källmaterial som sedan dess kommit i dagen och som här redo
visats?
Svaret blir nej. Bilden har inte ·förändrats till sin sakliga innebörd.
men den har i någon ringa mån fått fastare och klarare konturer. Det
kan vara värdefullt nog.
Noter
1 Arne Stade. "Segern" vid Södra Stäket 1719. En källundersökning och dess konse
kvenser (Aktuellt och historiskt 1975. s. 181-243).s ärskilt s. 224-228. Jag skriver här bl a
(s. 18 I): "Farleden ...... har aldrig haft större ekonomisk betydelse. än mindre någon
strategisk betydelse utom under galärflottornas tid på 1700-talet". Karaktäristiken är (så
som det vänligen påpekat s för mig) något för generaliserande: ja man kan. beträffande
medeltiden och första hälften av 1500-talet. gott sägå felaktig. Se Gunnar Linde. Den ur
gamla segelleden genom Stäket (Nackaboken 1973. s. 32-58). särsk s. 34-38. - I detta
sammanhang må påpekas ett meningsförstörande textbortfall i uppsatsen i Akt uellt och
historiskt 1975. S. 221, 2:a stycket, rad 9. står: 97: bör mm: 69(70). Därefter tillkommer
följ ande mening: "Hela antalet stupade och sårade skulle alltså ha uppgått t ill 97".
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Jag vill ytterligare begagna tillfället att påpeka existensen av en äldre (av mig tidigare
tyvärr förbisedd) version av Fuchs' (numera synbarligen förkomna) "stridsberättelse".
Det rör
om en renskrift, vilken förvaras: RA, Esplunda arkiv, 1:68. Friherre Rutger
Fuchs' handlingar 1682-1748. I denna äldre renskrift, vilken är odaterad och ounderteck
nad, har ett antal ändringar och tillägg gjorts, vilka ingår i den löpande texten i den slut
giltiga(av Leijonhufvud tryckta) versionen. Sakligt är ändringarna och tiiläggen mestadels
utan större betydelse. Men med ett par undantag. Att den ryska reserven "en embusca
de" bestod av grenadjärer och kalmucker (jfr AoH 1975, s. 202) omtalas överhuvud taget
inte i den äldre versionen. Redovisningen av de egna sårade (jfr AoH 1975, s. 220)har i
den äldre versionen följande utformning: "Blesserade: Öfwerst. Lieutenanten, 5 Office
rare, 6 underOfficerare, 61 gemene." Detta styrker den tolkning som framfördes i Ak
tuellt och historiskt 1975 (om en speciell tanke bakom den kuriösa formuleringen i
"stridsberä ttelsen").
2 Carl Gu�tafTessins dagbok 1748-1752, ed. Sigrid Leijonhufvud (Stockholm l 915), s.
141 f., jfr Irt1edning, s. III • VII. Jfr ock Walfrid Holst, Carl Gustaf Tessin under rese-,
riksdagsmanna- och de tidigare beskickningsåren. Ett bidrag till hans ungdomshistoria
och politiska biografi (Lund 1931),passim.
3 Anmärkningar till dagboksutgåvan, s. 184 (med där anf. litteratur).
4 Jfr Bengt Hildebrand, art. Fuchs, Rutger (SBL. 16, Stockholm 1964-1966, s.
643-645): "Vid riksdagen 1746-47 var F medlem av den inre mösscirkeln .... En fullstän
dig storm mot F uppstod på Riddarhuset. ..."
5 Jfr Waldemar Stenhammar, Östgöta kavalleriregemenie i Karl Xll:s krig
(Linköping 1918), s. 184 f., 209.
6 Om Palmstierna se närmare Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns
ättartavlor, 5 (Stockholm 1930), s. 641 f; Leif Dannert, art. Palmstierna, Nils (SMK, 6,
Stockholm 1949, s. 28 f.)
7 RA, Palmstiernska släktarkivet, vol. 5. Nils Palmstierna: Koncept, manuskript, full•
makter, brev (E 4995).
8 Betr. Palmstiernas uppgift om ammunitionstillgången efter striden i medeltal eller
efter utjämning "3 skott till manns" - jfr Aktuellt och historiskt 1975, s. 233 not 52 (regle
menterad ammunitionsutrustning 24 skott per man) och 236 not 74 (vid åtminstone ett av
Andra bataljonens kompanier all ammunition· förbrukad vid stridens slut). Är Palm
stiernas uppgift riktig bör Södermanlands regemente ha avgett omkring 17.000 skott
under striden (motsv. en eldhastighet av ung. I skott/3 minuter mot "normalt" I sk/4
min.).
9 För fullständighetens skull må i detta sammanhang anföras ytterligare en �itt�lls
g
outnyttjad källa, av ovisst värde men inte utan visst intresse. Det gäller en rese�k!ldn�
sa
vilken
1735),
d.
1664,
(f.
Effen
van
Justus
av den framstående holländske publicisten
som sekreterare åtföljde lantgreve Carl av Hessen-Philipsthal, då denne på sensom
maren 1719 i Stockholm gästade sin kusin, den blivande konung Fredrik I. Sina upp
levelser och intryck redovisade han (på franska) i ett antal brev, vilka samlade under
titeln Relation d'un voyage de Holland en S11ede publicerades i förf:s tidskrift Le Misant
rope 1722-1723. En ny upplaga (varav ett ex. finnes i Kungl Biblioteket, Stoc�l10lm)
utgavs j Haag 1742. Reseskildringen återfinnes här i del II, s. 403-5.16,. det avs�1tt som
närmast intresserar oss å s. 480 f. I utdrag och/eller referat har sklldnngen vid några
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tillfällen publicerats på svenska, första gången av R. Bergström i hans Svenska bilder, I.
Stycken ur vår odlingshistoria (Stoekholm 18 8 2), s. 7 9-107 (det här relevanta avsnittet å s.
103). Se vidare Samuel E. Bring, Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i
Sverige fram till 1950 (Uppsala 1954), s. 56. Det avsnitt i van Effens reseskildring som
berör striden vid Södra Stäket återges nedan (med smärre uteslutningar och normalise
rad stavning) i Bergströms översättning, vilken troget följer originaltexten:
"[De svenska soldater som förf. hade tillfälle att se kännetecknades av god hållning
och ett soldatmässigt utseende. Krigsolyckorna tycktes ej ha nedslagit deras orubbliga
mod.] Några dagar före vår ankomst till huvudstaden hade de givit ett lysande prov
härpå. Moskoviter till ett antal av vid pass två tusen man hade slagit sig ned [pris poste]
på ett berg på ett obetydligt avstånd från Stockholm och utbrett förskräckelse (epouvan
te) i hela denna stora stad ..... Genast [D'abord] ilade en enda bataljon emot fienden
och ..... underhöll ..... striden under tre hela timmar [kurs, här]. H.K.H. [arvprins
Fredrik] kom då själv till deras hjälp med en liten förstärkning, och hans blotta åsyn(!)
tvang ryssarna att fortare begiva sig därifrån än de hade kommit, lämnande på slagftiltet
flera soldåter.ii11 somfi11111its i hela den svenska lfataljonen ..... [kurs. här)." (Det må här
erinras om att de totala ryska förlusterna under striden vid Södra Stäket enligt rysk upp-·
gift skall ha uppgått till 442 och att den Essenska bataljonen räknade omkring 350 man.)

Zusammenfassung
In der vorigen Nummer von Aktuellt och historiskt (S.181 - 243) hat der Vf. <lie we
nigen Quellen fiber das vielfach beschriebene und von Legenden umwobene Gefecht bei
Södra Stäket am 13. August 1719 einer kritischen Prufung unterzogen. Diese Untrrsu
chung zwang einigermassen tiberraschend zu einer Revidierung der gängigen Arisicht
tiber das Gefecht. Zweifellos wurde das Gefecht schwedischerseits ehrenhaft geföhrt,
endete jedoch nicht mit einem "Sieg" im herkömmlichen Sinn des Wortes. Die Ehre <les
tatsächlich Erreichten ist ausserdem vor alleJll dem zweiten Bataillon von Södermanlands
Regimen! und weniger dem vom Regimentskommandeur, Oberst Fuchs, persönlich
geflihrten Leibbataillon zuzusprechen (im Gegensatz zu der von Fuchs selbst verbrei
teten Version).
Die Untersuchung ergab allerdings auch, dass unser gesichertes Wissen ilber das
Gefecht Uberhaupt sehr gering ist, was wiederum bedeutet, dass allem, was eventuell in
Archiven oder älteren Drucken daruber gefunden wird, Bedeutung beizumessen ist.
Zufälligerweise wurden auch tatsächlich, nachdem der erwähnte Aufsatz erschienen war,
einige zuvor unbeachtete Quellen bekannt. Im vorliegenden Aufsatz präsentiert und
kommentiert der Vf. diese neuen Quellen, deren wichtigste die allerdings erheblich
später niedergeschriebenen Erinnerungen ein1:s damaligen Leutnants (Nils Palmstierna)
bei einem <ler Stockholmsarmee zugeteilten Kavallerieregiment sind.
Der Vf. stellt zusammenfassend fest, dass die neuen Quellen das in Aktuellt och histo
riskt 19 75 gezeichnete Bild <les Gefechts bei Södra Stäket nicht verändern, dass jedoch
dieses Bild durch sie etwas festere und sichere Konturen erhalten hat.
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FRIEDRICH ENGELS SOM MILITÄR
TEORETIKER
Av Klaus-Richard Böhme

I
Tyska demokratiska republikens motsvarighet till Sveriges mi
litärhögskola heter Friedrich-Engels-Akademie. En stat som kallar sig
för både tysk och socialistisk torde heller inte ha kunna.t välja ett annat
namn för sin militärhögskola.
DeUa påstående väcker säkert förvåning på många håll i Sverige, in
te minst bland militärerna, men även bland många som säger sig
grunda sitt politiska ställningstagande på Marx och Engels lära. Det
är nämligen i Sverige tämligen okänt, att Engels ägnade en mycket stor
del av sin publicistiska verksamhet åt militära frågor. Förklaringen till
denna bristande kunskap torde för yrkesmilitärernas del huvudsakligen
ligga i att de av ideologiska skäl tar avstånd från Engels skrifter, innan
de ens har läst dem, i synnerhet då de inte heller kan tänka sig att finna
något för sitt yrke intressant hos civilisten Engels. Men även socialister
na har långt ifrån alla läst Engels. Och i den mån de gjort det, känner
de sig oftast närmast generade över Engels stora intresse för militära
ämnen. Det förefaller dem nämligen som om detta intresse rimmade il
la med den antimilitära hållningen som i stora stycken ingår i socia
lismen i väst. Det är ganska betecknande för denna inställning, att in
gen av Engels militära skrifter har översatts till svenska.
Det som här sagts om Sverige, gällde till för bara några år sedan i
stort sett hela västvärlden. Först under senare år har man i väst an
tagligen b1.a. under intryck av den starka ställning som Engels inte
minst som militärteoretiker officiellt intar i östblocket - börjat studera
och redovisa Engels militära författarskap. Förutom ett par smärre bi
drag föreligger framför allt den år 1968 av den israeliske f.d. översten,
• numera professorn Jehuda L. Wallach publicerade skriften Die
K riegslehre von Friedrich Engels. Wallach refererar och citerar
i
allmänhet omsorgsfullt och korrekt - samt kommenterar Engels vik57

tigaste militära skrifter respektive uppfattningar. Han är full av beund
ran för civilisten Engels prestationer på det militärteoretiska området.
Men han anser detta främst vara ett resultat av Engels förmåga att till
godogöra sig Clausewitz verk.I
Wallach och andra författare i väst har dock vanligen strängt hållit
sig till den del av Engels produktion som kan sammanföras under rub
riken "militärvetenskap". Emellertid såg Engels och Marx i motsats
till Clausewitz och sina samtida militärer krigsmakten och väpnade
konflikter aldrig som isolerade företeelser utan behandlade dem
tvärtom inom ramen för sitt filosofiska system i relation till övriga sam
hällsföreteelser.
En kärnpunkt i detta filosofiska system var frågan om, respektive
förklaringen av uppkomsten av konflikter. En systematisk redovisning
av Marx och Engels uppfattningar i denna fråga har först år 1971 lagts
fram av västtysken Wolfram Wette. I detta sammanhang åskådliggör
Wette också med hjälp av nedan återgivna skiss, vilken plats konflikts
eller krigsteorin, respektive militärvetenskapen intar inom ramen för
det marxistisk-leninistiska filosofiska systemet.2

+

Marxismen-Leninismen
Läran om kriget
( Militärideologi)

Somhöllsvetenskapligt,
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stridskrofterna

Krigets

♦

ors�tär
Läran om rättfärdiga
och orättfärdiga krig
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Militärt:
Militärvetenskap

Den i väst vanliga, alltför snäva begränsningen till Engels mi
litärvetenskapliga författarskap torde delvis kunna förklaras av
källäget. Det föreligger nämligen ännu ingen fullständig och källkritisk
utgåva av Marx och Engels skrifter. Först fr.o.m. hösten 1975 antas en
sådan av östtyskar och ryssar förberedd edition kunna publiceras. Det
beräknas ta 20 år, innan hela verket föreligger i tryck. Ännu så länge är
forskaren hänvisad till de publikationer av Marx och Engels arbeten
som har utgivits i Sovjetunionen eller i DDR.3 Av det där återgivna ma
terialet tycks framgå, att det mellan Marx och Engels har rått den
arbetsuppdelningen, att Engels ensam skrev om militärvetenskapliga
frågor. Detta intryck förstärktes ytterligare, eftersom det bådei Moskva
och Öst-Berlin publicerades separata utgåvor av Engels viktigaste mi
litärteoretiska skrifter1 Inte minst dessa publikationer kan ha förlett
forskarna i väst att alltför snävt begränsa sig till de militärvetenskapliga
aspekterna i Engels arbeten. Denna begränsning medförde i sin tur, att
forskarna först relativt sent började uppmärksamma Marx andel i ut
formningen av den socialistiska militärteorin.
Även kommunisterna förbisåg dock länge Marx medverkan i ut
formningen av denna del av den marxistisk-engelska filosofin. Först
efter andra världskriget betonades således i Sovjetunionen Marx roll i
detta sammanhang starkare. Sovjetryssarna efterföljdes av andra
forskare inom östblocket. framför allt av östtysken Heinz Helmert.5
I väst var det fransmannen R. Dangeville som i en av honom år
1970 publicerad fransk utgåva av valda militära skrifter av Marx och
Engels betonade även Marx betydelse som militärteoretiker� Framför
allt har dock detta under de senaste åren fram hållits av västtysken
Werner Hahlweg, tidigare känd som specialist på Clausewitz verk?
Hahlweg, som har påträffat en rad hittills för forskningen okända
militära skrifter av Marx och Engels, tog sig även an arbetet på en
källkritisk och vetenskapligt kommenterad edition av Marx och Engels
militära skrifter. Han beräknar att denna publikation kommer att före
ligga i tryck tidigast mot slutet av 1976.8
Nuvarande käll- och forskningsläge tillåter dock att åtminstone i sto
ra drag för första gången i Sverige redovisa framför allt Engels och i
viss mån även Marx militärteoretiska författarskap och uppfattningar.
Detta skall ske dels på grundval av den östtyska editionen av Marx och
Engels skrifter, som ännu så länge är den mest fullständiga utgåvan,
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och dels med stöd från nyare forskning på området, främst Hahlwegs,
Wallachs och Wettes undersökningar.
Marx och Engels har aldrig systematiskt sammanfattat, vad man
kunde kalla för deras militärideologi. En sådan systematisering kan
givetvis inte företas här. Däremot skall redogörelsen grupperas kring
. tre problem:
1) Marx och Engels förklaring till konfliktorsakerna (krigsanled
ningar).
2) Marx och Engels syn på vissa samtida krig, i vilket sammanhang
Engels militärvetenskapliga bedömningar skall uppmärksammas
3) Engels syn på vissa militärpolitiska problem
II
Karl Marx (1818-1883) hade ingen praktisk militär erfarenhet. Fried
rich Engels (1820-I 89 5) däremot hade 184 l fullgjort sin ettåriga
värnplikt vid en preussisk artilleribrigad i Berlin. År 1849 deltog Engels
i det uppror, som utbröt i Baden och Pfalz till följd av att de tyska furs
tarna ej ville acceptera den av det liberala parlamentet i Frankfurt am
Main antagna författningen för ett enat Tyskland. Upproret slogs ned
av preussiska trupper. Engels deltog vid fyra tillfällen i striderna mot
preussarna.
Enligt Engels hade upproret misslyckats inte minst på grund av
ytterst bristfälligt militärt ledarskap. Han drog slutsatsen att den socia-,
\istiska revolutionen, som han och Marx redan före upproret var över
tygade om skulle komma, bara skulle lyckas om den väpnade kampen
planerades stabsmässigt och leddes av militärt kompetenta personer.
Dessa måste finnas bland socialisterna, ty enligt Engels var det fåfängt
att tro, att tillräckligt' många skickliga officerare skulle göra gemensam
sak med revolutionen. Åt sig själv valde Engels rollen som den socialis
tiska revolutionens generalstabschef. Så småningom kallade hans so
cialistiska vänner honom också med skämtsamt allvar för generalen.
Dessutom gällde det enligt Engels redan före revolutionen, att åtmin
stone någon civlist bland socialisterna förfogade över sådana militära
kunskaper, att han kunde ge sig in i en fackmilitär diskussion.9 Dessa
överläggningar ledde till, att Engels senast fr.o.m. 1851 bedrev syste
matiska militärvetenskapliga studier.• Och senast omkring årsskiftet
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1858/59 började Engels och Marx studera Carl von Clausewitz verk.
Båda hyste en mycket hög tanke om Cla_usewitz, men ansåg att hans
krigslära var filosofiskt för begränsad. 10 Clausewitz utgick nämligen
kort och gott ifrån att krig var en företeelse i mänsklighetens historia
och han diskuterade aldrig vad som föranledde konflikter.
Marx och Engels förklarade mänsklighetens historia som en följd av
olika samhällssystem och alla konflikter uppkomna till följd av klass
motsättningar. Kriget var enligt dem bara en sista, dock ingalunda all
tid nödvändig fas i en klasskonflikt. Clausewitz hade hävdat: "Der
Krieg ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Utgående
från Marx och Engels konfliktförklaring skulle man kunna ändra den
na definition till: Kriget är klasspolitikens fortsättning med militära
medel.11
Marx och Engels formulerade sin konfliktförklaring 1845/46 och
upprepade den 1847 i det kommunistiska manifestet. De gjorde gällan
de att denna förklaring vunnits på empirisk väg och att den var
allmängiltig. I själva verket hade de vid denna tid ännu inte genomfört
några empiriska historievetenskapliga studier, som de kunde ha byggt
sitt påstående på. Då de senare undersökte vissa konflikter, arbetade de
emellertid delvis empiriskt. Detta medförde att de i konkreta fall fick
modifiera sin tes. Slutligen fick Engels år 1884 inskränka tesen till att
gälla den tid, för vilken vi äger skriftliga källor. Han fick medge att det
förekom krig redan i ursamhället, således innan det enligt hans och
Marx filosofi fanns klasser. Engels gjorde emellertid gällande att kriget
först i och med klassamhällets uppkomst blev ett bestående fenomen i
mänsklighetens historia.
Enligt Marx och Engels berodde klassamhällets krig ·på ekonomiska
faktorer. Ett sådant klasskrig kunde utkämpas inom en stat, men även
stater emellan. Marx och Engels poängterade mycket starkt även de
mellanstatliga krigens klasskaraktär. Enligt dem var det alltid den
härskande klassen som utformade en stats krigspolitik, ty den härskan
de klassen innehade på grund av sin ekonomiska maktställning även
den politiska makten och förfogade således över de materiella
förutsättningarna att kunna föra ett krig, i synnerhet ett modernt krig.
Denna förklaring kunde emellertid inte gälla krig som uppstår stater
med samma samhällssystem emellan. Detta problem stötte Marx och
Engels på vid sina historiska undersökningar och vid analysen av vissa
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samtida krig. De fick modifiera sin förklaring, att krig även kunde upp
stå mellan regimer. som för att kunna hålla sig kvar vid makten måste
leda bort uppmärksamheten från respektive stats inre svårigheter! 2 Med
denna modifierering kunde de hålla fast vid sin grundläggande tes, att
konflikter uppstod till följd av klassmotsättningar.
Marx och Engels analyserade tidigare och samtida konflikter för att
bekräfta sin tes. Men de var också tvungna att analysera de samtida
krigen, för att inför den internationella arbetarklassen kunna förklara
om den aktuella konflikten gagnade arbetarklassens intressen eller inte.
Härmed sammanhängande dels den moraliska frågan, om kriget var
rättfärdigt eller orättfärdigt, och dels den politiska bedömningen, om
kriget var önskvärt eller inte.13
De viktigaste militära konflikterna under Marx och Engels dagar
var:
1847-1849 Uppror i Spanien, Frankrike, Österrike, Böhmen, Tyskland, Italien
och Ungern
1848-1850 Preussisk (tysk)-danska kriget
1853-1856 Krimkriget
1856-1857 Engelsk-persiska kriget
1856-1860 Andra opiumkriget
1857-1859 Sepoyupproret i Indien
1859-1861 Krig av Sardien och Frankrike mot Österrike (Italiens enande)
1860-1861 Fransk expedition till Syrien
1861-1865 Nordamerikanska inbördeskriget
Uppror i Polen
1863
1864
Krig av Preussen och Österrike mot Danmark
1866
Preussisk-österrikiska kriget
1868
Revolution i Spanien
1870-1871 Tysk-franska kriget
1872-1876 Inbördeskrig i Spanien
1877-1878 Rysk-turkiska kriget

De uppror som under åren 1847-1849 utbröt runt om i Europa. be
dömdes av Marx och Engels som både nödvändiga och oundvikliga för
proletariatets sak. Som nämnts. deltog Engels 1849 i striderna i Tysk
land. Men under tiden juli 1848 till maj ,.)849 var han och Marx
framför allt verksamma som skribenter i Neue Rheinische Zeitung.
Tysklands då mest radikala tidning. för vilken Marx var chefredaktör.
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Marx och Engels förhoppning och tro var, att det skulle uppstå en
rad demokratiska republiker, framför allt i form av ett enat Polen och
ett enat Tyskland, efter att de reaktionära regimerna i Österrike och
Preussen störtats. Visserligen skulle Ryssland ingripa för att förhindra
en sådan utveckling, men detta vore bara att välkomna. Det ryska in
gripandet skulle nämligen utlösa ett allmänt folkkrig, som skulle sopa
undan den tsaristiska regimen.
Utvecklingen blev en annan. I Tyskland slogs upproren ned med
hjälp av framför allt preussiska trupper, men utari stöd från Ryssland.
Även den österrikiske kejsaren krossade upprorsrörelserna inom sitt
välde utan ryska förband, men med hjälp av framför allt trupper från
Donaumonarkins slaviska delar. Marx och Engels besvikelse över den
na utgång tog sig bl.a. uttryck i oerhört grova utfall mot de slaviska
folken polackerna dock undantagna.14
När Marx och Engels senare i exil i England analyserade utgången
av revolutionerna 1847-1849, var det enligt dem borgarklassens svek
mot arbetarklassen som avgjort striden. När nämligen revolutionerna
hade hotat utvecklas till arbetarklassens revolution, hade borgarklassen
valt att göra gemensam sak med furstarna. Enligt Engels hade furs
tarnas seger dessutom underlättats av att revolutionärerna saknade
tillräckligt med militärt kompetent befäl. Ideligen återkom han sedan
dess till befälskadrernas betydelse.15
Marx och Engels hoppades nu, att· ett nytt krig mellan några av de
europeiska stormakterna skulle kunna utvecklas till ett revolutionärt
folkkrig. Ur denna aspekt hälsade de utbrottet av Krimkriget med stora
förhoppningar. Kriget skulle i alla händelser försvaga regimerna i både
Frankrike, Österrike och Ryssland. 16
På liknande sätt ansåg de att det av Sardinien-och Frankrike år 1859
mot Österrike började kriget kunde främja revolutionens sak. De var
från början på det klara med att kriget kunde leda till Italiens nationel
la enande. Denna italienska strävan måste då nödvändigtvis kollidera
med Napoleon III:s intresse�att behärska norra Italien. Ty Napoleon III
hade bara slutit upp på Sardiniens sida för att kunna efterträda Öster
rike som herre över detta i striden mellan Tyskland och Frankrike
strategiskt viktiga område. t7
Framför allt med anledning av kriget i Italien, men även i samband
•ned kommentarerna till Storbritanniens och Frankrikes koloniala ex-
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pansion, var Marx och Engels tvungna att ta ställning till frågan om
nationalstaternas berättigande. De bejakade nationalstaternas berätti
gande både då det gällde de för kolonialismen utsatta folken, i
synnerhet de i Kina och Indien, och de europeiska nationerna. Särskilt
positivt såg de på Italiens och Tysklands enande och på polackernas
försök att återU;pprätta en självständig nationalstat. Nationalstaterna
skulle nämligen ge arbetarklassen i respektive nationella områden
möjlighet att organisera sig i större enheter, vilket skulle underlätta det
internationella samarbetet. Om den nationella frigörelsen skulle lyckas
i Europa, skulle detta även ha till följd att de icke nationella, restaurati
va regimerna i Ryssland, Österrike och Preussen samt Napoleon IIl:s
kejsardöme skulle· falla.18
I det nordamerikanska inbördeskriget tog Marx och Engels obetingat
parti för nordstaterna, eftersom dessa stod för den mera framskridna
samhällsordningen.19
När Preussen och Österrike år 1864 gick till anfall mot Danmark, och
då de två år senare själva råkade i konflikt med varandra, förklarade
Marx och Engels att det rörde sig om dynastiska konflikter utan intres
se för arbetarklassen. Engels medgav dock att de preussiska soldaterna
uppenbarligen uppfattade kriget mot Österrike som en kamp för Tysk
lands enande.20
Även vid det fransk-tyska krigets utbrott deklarerade Marx och
En gels att det handlade om en dynastisk strid, som arbetarna inte ville.
bli indragna i. De hänvisade till deklarationer från franska och tyska
arbetarförsamlingar, där deltagarna bestämt uttalat sig mot att för furs
tarnas dynastiska intressens skull låta sig hetsas mot varandra. Emel
lertid stod det snart klart att denna deklarerade internationalistiska in
ställning inte skulle förhindra kriget. De förklarade då, att den mora
liska rätten i detta krig låg på tyskarnas sida, eftersom de anfallits av
fransmännen, vilket de i likhet med alla sina samtida var övertygade
om, eftersom de som alla andra var ovetandes om Bismarcks verkliga
roll i samband med krigsförklaringen.
Bortsett från den moraliska skillnaden i detta speciella fall, bedömde
Marx och Engels förhållandena i Frankrike och i Preussen lika. I båda
staterna höll sig de makthavande - Napoleon III respektive Bismarck vid makten endast genom att de för en viss tid hindrade den ändå
oundvikliga uppgörelsen mellan klasserna. De hade skapat sig sin
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ställning genom att tillfälligtvis beröva de mot varandra stående
klasserna all politisk makt. Men eftersom de inte kunde bilägga klass
konflikten utan bara kunde skjuta på den, var de ideligen tvungna att
försöka avleda det inrikespolitiska missnöjet genom en expansiv och
krigisk utrikespolitik.
I den uppkomna situationen var det dock enligt Marx och Engels
Preussen-Tyskland som tvingats in i ett försvarskrig, vilket det troligen
skulle föra offensivt. Detta skulle leda till Napoleon III:s fall, varför
kriget också skulle gagna den franska arbetarklassen. I konsekvens
med denna uppfattning hävdade Marx och Engels att den moraliska
rätten i kriget övergått till fransmännen, när tyskarna fortsatte kampen
även efter Napoleon III:s fall. De hoppades dock att denna strid skulle
leda till en allmän proletär revolution i Frankrike, varigenom
förutsättningen för ett revolutionärt folkkrig mot de tyska inkräktarna
skulle skapas. Detta krig skulle då leda till den preussiska regimens falt
När kommunen i Paris krossades ansåg de, att det var en följd av bor
garklassens hållning. Borgarna i Frankrike hade hellre gjort upp med
Bismarck än med sina proletära lamdsmän.21
Den franska proletära revolutionens nederlag medförde enligt Marx
och Engels att den internationella arbetarrörelsens tyngdpunkt åtmin
stone för en tid framåt förskjutits från Frankrike till Tyskland, i
synnerhet då Tyskland nu upplevde en våldsam industrialisering.
I början väntade sig Marx och Engels självfallet en proletär revolu
tion i Tyskland. Men åtminstone under sina sista år ansåg Engels att
utvecklingen hittills gjorde ett legalt maktövertagande tänkbart. I och
med att han bedömde ett legalt maktövertagande som en realistisk
möjlighet, föreföll honom ett krig för att främja revolutionens sak som
onödigt riskabelt, i synnerhet som Engels mycket väl insåg, vad ett
modernt krig skulle innebära i förluster i människoliv och materiella
värden. 22
Av det ovan sagda framgår att Marx och Engels ansåg krigen upp
komna till följd av ekonomiska faktorer. Vidare visar det, att de inga
lunda var moståndare till militära )wnflikter som sådana, utan att deras
ställningstagande från fall till fall bestämdes av vad de bedömde
främja arbetarklassens sak. Denna arbetarklassens sak var identisk med
övergången till det socialistiska samhället, där inga ekonomiska kon65

flikter skulle förekomma och således inga militära strider kunna upp
stå.
III
De ovan refererade politiska och ideologiska kommentarerna
kompletterades av Engels med fackmilitära sådana. Därutöver
föranledde pågående konflikter eller aktuella politiska debatter Engels
inlägg i vissa militära frågor, som utkom i form av artikelserier eller fri
stående skrifter. Vidare skrev Engels för ett amerikanskt lexikon längre
artiklar om vissa militära begrepp. Det bör dock hållas i minnet, att re
dan inledningsvis påpekats att Marx andel i dessa skrifter ännu inte är
klarlagt.
Inledningsvis bör också påpekas att det på 1800-talet var möjligt för
tidningsreportrar och andra intresserade att på ett helt annat sätt än i
våra dagar göra sig underrättade om militära handlingar. Även de krig
förandes kommunikeer var ofta mera upplysande än nuförtiden. Inte
minst var det tillåtet och vanligt att officerare som deltagit i någon ak
tion omedelbart efteråt lämnade upplysningar. Detta förklarar, varför
Engels i allmänhet visade sig vara rätt välunderrättad om pågående
konflikter.
Då Krimkriget bröt ut, hade Engels redan tillägnat sig sådana militä
ra fackkunskaper att han fortlöpande kunde kommentera krigets mi
litära förlopp. Bl.a. var Engels redan vid underrättelsen om att de en
gelska och franska flottorna hade satt kurs mot Svarta havet, tämligen
säker på att västmakterna skulle företa en liknande aktion i Östersjön;
För denna skulle de söka vinna de skandinaviska staternas, inte minst
Sveriges stöd. Sverige kunde tänkas lockas med erbjudandet att återfå
Finland. Utan att kunna använda Sverige som försörjningsbas skulle
det nämligen vara svårt för de allierade att medföra så mycket trupper
som behövdes för en energisk krigföring. A andra sidan var Engels inte
alls säker på att de allierade, i synnerhet England, verkligen ville föra
kriget energiskt. Denna misstanke fann han styrkt, när han hörde om
Gustavsvärn (Hangös) erövring. Han ansåg den vara militärt värdelös,
om inte rentav skadlig, eftersom engelsmännen nu var tvungna att ta
hand om 1500 tillfångatagna ryska soldater, vilka däremot knappast
skulle saknas i den tsaristiska krigsmakten. Bomarsunds belägring och
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erövring kommenterade Engels bara i jämförelse med striderna om
Sevastopol. Han ansåg dem uppenbarligen intressanta ur teknisk och
taktisk synpunkt, nämligen dels för att tungt fartygsartilleri hade visat
sig effektivt mot dylika befästningar, och dels för att franskt infanteri,
utrustat med miniegevär, hade lyckats försätta stora delar av de ryska
pjäsbesättningarna ur stridbart skick. Däremot tillmätte Engels beskjut
ningen av Svea borg ingen militär betydelse. 23
Vid utbrottet av kriget i Italien 1859 ansåg Engels att Österrikes
chans att vinna kriget låg i att omedelbart anfalla de italienska trupper
na i norra Italien. Dessa skulle kunna besegras, innan den franska
armen anlände. Men ävel'l om österrikarna förlorade, skulle de tack va
re sina starka fästningar i Norditalien kunna hålla sig kvar. Att österri
karna inte tog denna chans, bedömdes av Engels som ett svårt misstag.
Å andra sidan ansåg han, att italienarna och fransmännen inte handla
de mera beslutsamt heller; Däremot uttalade han sig full av beundran
om Garibaldis djärva och, framgångsrika framstöt mot Varese, som
medförde betydande fördelar för den fortsatta allierade krigföringen,
som så småningom ledde till den österrikiska reträtten. 24
Det nordij,merikanska inbördeskriget tilldrog sig i allra högsta grad
Marx och Engels intresse, som kommenterade det i bl.a. några gemen
samt författade artiklar. De slog fast, att kriget fördes mellan två skilda
samhällssystem: de industriellt och socialt utvecklade nordstaterna och
de agrar-feodala sydstaterna. Tack vare sin överlägsna ekonomi skulle
även nordstaterna avgå med segern. Sydstaternas militära framgångar i
början av kriget förklarades med att de hade större tillgång på befäl
och att nordsidan gjort felet, att föra nyuppsatta otränade trupper fron
talt mot starka ställningar. Sydstaterna, som enligt Marx och Engels i
motsats till nordstaterna varit förberedda för en konflikt, hade haft en
chans att avgöra kriget militärt, om df vid dess början företagit en
energisk offensiv mot Washington. Mert de hade nöjt sig med smärre
erövringar norrut, och nu arbe, tade tiden emot dem. Nordstaterna skul
le snart sätta in en sjöblockad mot konfederationen, vilket skulle
knäcka den ekonomiskt. I detta sammanhang behandlade Engels
mycket ingående sjökrigföringen och örlogsfartygen. Vidare skulle
nordsidan sätta upp en stor arme. Visserligen vore detta besvärligt på
grund av den oerhörda bristen på befäl. Men detta problem skulle även
sydstaterna få känna av, eftersom de nu skulle vara tvungna att kraftigt
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förstärka sin arme. Denna utökning skulle dessutom påskynda sydsta
ternas finansiella ruin.
Engels insåg också att det nordamerikanska inbördeskriget innebar
något nytt för krigföringen. Man opererade bl.a. med armeer och över
områden av helt annan storleksordning än hittills. I motsats till de le
dande samtida militärerna, som antingen var helt ointresserrade av det
ta krig eller som i likhet med den preussiske generalstabschefen Hel
muth von Moltke menade att det bara rörde sig om några planlöst
kringirrande pöbelhopar, förstod Engels att de till synes meningslösa
marscherna, som bara avbröts av smärre drabbningar, berodde på att
båda sidorna först måste träna sina soldater. Därvidlag kunde det ändå
bara gälla att utbilda infanteriförband, eftersom man skulle sakna både
tid och befäl för att utbilda kvalleri, artilleri och framför allt tekniska
trupper,;När sedan unionen övergått till offensiv, påpekade Engels med
vilken konsekvens och snabbhet den sattes in mot sydstaternas centrala
kommunikationspunkter.25
När Preussen och Österrike och deras respektive tyska bundsför
vanter råkade i krig år 1866, skrev Engels att det mesta talade för en
österrikisk seger. Dels trodde han att de preussiska soldaterna bara
motvilligt skulle dra i fält. Dels skulle den preussiska armen sakna
tillräcklig krigserfarenhet. Och inte minst ansåg Engels att den preus
siska krigsledningen var organiserad på ett sätt, som skulle hindra all
effektiv befälsföring. Han tyckte sig få sina misstankar bekräftade, när
han fick uppgifter om den preussiska framryckningen mot österrikarna
i Böhmen. Enligt honom innebar den en oförlåtlig kraftsplittring, som
.bara kunde sluta med en katastrof för preussarna.
När det blev en katastrof för österrikarna, förklarade Engels detta
dels med de militära fel, som begåtts på österrikisk sida vilka inte kun
de förutses. Men han medgav, att han överraskats av preussarnas
oerhörda skicklighet' att parallellt och snabbt manövrera stora förband.
Vidare framhöll han det nya preussiska gevärets överlägsenhet, men
betonade att det trots allt var mannen bakom geväret vars uppträdande
avgjort striden. Han och Marx medgav också att de inte hade räknat
med att de preussiska soldaterna skulle uppfatta kriget som en kamp
för Tysklands enande. Det gjorde de emellertid, vilket förklarade deras
kampanda.26 Marx och framför allt Engels hade uppenbarligen dragit
förhastade slutsatser, dels på grund av en ideologisk låsning, dels på
grund av bristfälliga informationer.
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Engels uttryckte sig också försiktigare i sina militära bedömnin
gar, när han kommenterade det tysk-franska kriget. Nu underströk han
ofta, att de kunde vara baserade på bristfällig information och att det i
ett krig alltid kunde inträffa något överraskande.
Enligt Engels var Napoleon 111:s chanser att vinna kriget små. Tys
karna kunde nämligen mobilisera drygt tredubbelt så mycket folk som
fransmännen. Frankrikes chans låg i att det vid krigsutbrottet hade be
tydligt flera män under vapen än tyskarna. Om det lyckades
fransmännen att effektivt störa den tyska mobiliseringen, som skulle
vara fullt genomförd först på 13:e dagen, skulle tyskarna aldrig hinna
utnyttja sitt numerära överläge. Nästan alla tillgängliga franska trupper
hade också grupperats för en offensiv mot Koblenz och Mainz. Men
offensiven sattes aldrig i gång och tyskarna avslutade helt ostörda sin
uppmarsch. Den uteblivna franska offensiven förklarade Engels med,
att den undermåliga franska underhållstjänsten inte lyckats utrusta
förbanden i tid. Nu återstod bara för fransmännen att dra sig tillbaka
till befästningarna runt Paris och att där invänta det tyska anfallet i
förhoppning att kunna bryta det. Men av prestigeskäl skulle Napo
leon III ej våga att dra sig tillbaka till Paris. Engels förutsade sedan
ganska exakt, hur tyskarna skulle operera för att skära av den franska
armen från Paris och tvinga dess huvudstyrka i trakten kring Sedan till
kapitulation. 27
Krimkriget föranledde Engels bl.a. att år 1855 publicera en artikelse
rie om Europas armeer. Han presenterade och kommenterade deras re
kryteringssystem, organisation, utrustning, underhållssystem samt
befälskårernas utbildning och sociala rekrytering. Han fann bl.a. att
underhållssystemet i åtminstone alla större länder, inte minst i England
och Frankrike, var undermåligt. Vad gällde utrustningen ansåg han att
den franska var bäst. I synnerhet infanteriet hade fått en lätt och ända
målsenlig utrustning. Detta förklarade Engels med att fransmännen i
motsats till engelsmännen hade tagit lärdom av sina koloniala strider,
särskilt av krigföringen i Algeriet. Detta i sin tur var en följd av de
franska officerarnas goda utbildning. Däremot var enligt honom de
snävt från adeln rekryterade engelska officerarna teoretiskt för dåligt
skolade och i allmänhet över huvud taget knappast utbildade för sin
uppgift. Ännu sämre stod det härvidlag till i den ryska armen. För att
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få tillräckligt många officerare (och civila tjänstemän) var alla adels
familjer tvungna att låta någon son tjänstgöra i krigsmakten (eller i ci
vilförvaltningen), om de ville behålla sina adelsprivilegier. Dessa mer
eller mindre tvångsrekryterade adelsmän inträdde med mycket ytliga
och bristfälliga.kunskaper som fänrikar eller löjtnanter i krigsmakten. I
allmänhet var de inte särskilt tjänstvilliga, utan väntade bara att kunna
lämna det militära, vilket .var möjligt efter tidigast fem år, eller när
man befordrats till major. A andra sidan var ryssarna tvungna och villi
ga att låta begåvade och framåtsträvande officerare avancera mycket
snabbt. Detta gällde särskilt artilleriet och ingenjörstrupperna; så t.ex.
hade chefen för ingenjörsväsendet i Sevastopol, balttysken Eduard
Todtleben inom åtta månader befordrats från kapten till generalmajor.
Den bästa officersutbildningen hade enligt Engels · den preussiska
armen. Men där hindrades å andra sidan begåvade och självständigt
tänkande officerare både från att omsätta sina ideer till praktiken och
från avancemang. Hur bra den preussiska och den franska officersut
bildningen var ansåg Engels framgå av att nästan all militär facklittera
tur av värde var författad av dessa länders officerare. Engelsmännen
hade bara i enstaka fall bidragit med något verk.28
Med anledning av krigsutbrottet i Italien år 1859 publicerade Engels
sina två kanske mest kända militära skrifter, Po und Rhein 'och Savoyen,
Nizza und der Rhein. Framför allt ville han med dessa inlägg vända
mot den i Tyskland ganska utbredda uppfattningen att det låg i T ysk
lands säkerhetspolitiska intresse att Österrike höll sina positioner vid
floderna Etsch, Mincio och Po med brohuvuden vid Peshiera och Man
tua.
Engels började med en militär analys av problemet "Tysklands re
spektive Frankrikes säkerhet". Därvidlag förutsatte han ett politiskt enat
Tyskland. Han bestred ingalunda norra Italiens militära betydelse ur
tysk och fransk synvinkel. Tvärtom, han slog fast, att Frankrike och
Tyskland alltid avgjort sina strider antingen vid Po eller nedre Rhen,
d.v.s. i Belgien. Men han ansåg att ett enat Tyskland i motsats till
Österrike inte behövde försvaras vid Po. Från Tyskland skulle
nämligenalltid enarmesnabbtkunna föras till norra Italien för att möta
ett franskt och även ett fransk-italienskt anfall. Dessutom hävdade han
mot bl.a. många samtida tyska militärer att man ingalunda fick ta för
givet att Italien alltid skulle vara Frankrikes bundsförvant. Däremot
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kunde man vara säker på att Frankrike alltid skulle ha ett starkt stöd
bland italienarna så länge Österrike motsatte sig ett enat och
självständigt Italien.
Engels påpekade att tyskarna 1830 hade hyst liknande farhågor
rörande Belgiens framtida hållning. Men hittills hade Belgien snarare
visat en anti- än en profransk hållning, just för att det kände trycket
från Frankrike att sluta upp vid dess sida.
Detta franska tryck på Belgien måste förstås utifrån Frankrikes
säkerhetsproblem. Den fransk-belgiska gränsen vore nämligen den mi
litärt svårast försvarbara, samtidigt som den kortaste vägen mot Paris
för e,n anfallande tysk 11-rme gick via Belgien. Men med Paris föll
Frankrike, eftersom den franska förvaltningen och. inte minst det
franska kommunikationssystemet var koncentrerade till och genom Pa
ris. Garantierna för den belgiska neutraliteten var inget att lita på.
Engels framhöll att fransmännen dragit konsekvenserna av detta och
börjat befästa Paris. Ett på Paris baserat försvarssystem skulle kunna
hejda tyskarna senast vid Marne. Däremot vore det meningslöst att
bygga ett starkt försvarssystem utmed Rhen, söder om den belgiska
gränsen. En sådan försvarslinje skulle kunna kringgås av tyskarna via
Belgien och under stora svårigheter möjligen över Ardennerna.
Engels diskuterade så Frankrikes säkra gänser. Analogt till tyskarnas
krav borde de franska gränserna innesluta både Belgien och den tyska
rhenstranden samt några brohuvuden öster om Rhen.
Sedan visade Engels, vilka orimligheter dylika krav på säkra gränser
skulle leda till. T.ex. skulle Rysslan,d då kunna kräva en gränsdragning
åtminstone vid Weichsel och egentligen vid Oder, givetvis med brohu
vuden väster om respektive flod. Danmark måste självfallet tillerkän nas gränsen vid Eider.
Inte minst med det sista påpekandet klargjorde Engels för tyskarna
att kravet på säkra gränser var oförenligt med kravet på en national
stat. I samband därmed framhöll han att berättigade tyska krav att bilda en enad nationalstat inte fick leda till att andra nationaliteter
förtrycktes. Detta vore inte bara ett moraliskt, utan även ett säkerhets
politiskt problem. Förtrycket skulle nämligen ideligen framkalla nya
konflikter.
För att dessa skrifter inte såsom författade av en revolutionär civilist
skulle förbli olästa, publicerade Engels dem anonymt i Berlin. Dess71

utom höll han dem fria från all ideologi, för att de inte skulle bli stop
pade av den preussiska censuren. Båda skrifterna väckte åtskilligt upp
seende, inte minst i militära kretsar, där man var övertygad om att
författaren måste vara preussisk general. 29
Ar 1865 ingrep Engels i debatten om den preussiska armereformen.
Under krigen mot Napoleon I hade Preussen infört allmän värnplikt.
Samtidigt hade kronan avgivit ett löfte att den inte skulle utskriva någ
ra skatter eller uppta lån utan lantdagens medgivande. Efter segern
över Napoleon I hade emellertid den enväldiga preussiska monarkin
inte velat försvaga sin ställning genom att låta lantdagen bevilja några
skatter. Därför fick kronan nöja sig med de g amla skatterna, som inte
hade ökat i takt med landets ekonomiska och demografiska utveckling.
Följden blev att det saknades pengar för att strikt kunna tillämpa prin
cipen om allmän värnplikt. Den hade i praktiken övergivits, bl.a. ge
nom att ställa orimligt höga medicinska krav på de värnpliktiga. Pen
ning bristen hade också lett till att armens materiella utrustning hade
försämrats på ett militärt oförsvarligt sätt. Denna utveckling hade
kungen och de konservativa officerarna sett med blandade känslor. A
ena sidan hade de gillat den, eftersom de ogillade den allmänna
värnplikten såsom demokratisk. A andra sidan hade de konstaterat den
med oro, eftersom bara den allmänna värnplikten kunde ge Preussen
den arme, det behövde för att kunna uppträda som en stormakt.
Engels bejakade den allmänna värnplikten utan förbehåll. Dels var
den en militär nödvändighet, inte minst därför att bara en på allmän
värnplikt baserad krigsmakt skulle kunna mobiliseras tillräckligt snabbt
och föra ett mera långvarigt krig. Dels skulle bara en arme, vars massa
utgjordes av värnpliktiga vara en garanti mot att kungamakten och
konservativa officerare använde krigsmakten mot det egna landets be
folkning.
Det sistnämnda var även ett av den liberala borgerlighetens hu
vudkrav. Och det var den liberala majoriteten i den preussiska lant
dagen som motsatte sig den av Bismarck ledda regeringens krav på en
utökning av armen. När regeringen inte hade fått gehör för sina krav
hade den börjat genomföra denna armeförstärkning ändå. Engels
förutsade nu, att liberalerna skulle bli tvungna att i efterhand godkän
na denna reform. Men då hade de försuttit möjligheten att utverka
konstitutionella eftergifter som motprestation. Enligt Engels hade

72

nämligen liberalerna genom att se problemen för snävt försatt sig i en
omöjlig situation. Dels önskade man Tysklands enande och ville att
Preussen gick i spetsen för denna politik. Dels förvägrade man den
preussiska regeringen att sätta upp den arme som var nödvändig för att
kunna föra denna politik. När regeringen hade börjat underhandla
med lantdagen om en armeförstärkning hade den varit villig till efter
gifter bl.a. i de för liberalerna så angelägna frågorna om tjänstgörings
tiden och officerskårens rekrytering. Men nu, efter att regeringens re
form och dess Tysklandspolitik burit frukt, vore inga eftergifter att
vänta.
Engels höll med om att både frågan om tjänstgöringstiden och om
officersrekryteringen var viktiga. Han ansåg dock att den första hade
kunnat lösas på ett enkelt sätt. Speciellt grundutbildningen för infante
r iet, där huvuddelen av de värnpliktiga skulle tjänstgöra, hade kunnat
sänkas från tre till två år, om man hade framtvingat en rationell ut
bildning. Således vore det militärt meningslöst att ödsla en stor del av
tiden på parader och dithörande utbildning. En viktig rationalisering
hade kunnat uppnås om man hade förbättrat gymnastikutbildningen i
skolan och som gymnastiklärare insatt gamla underofficerare. Gymnas
tiken hade då avsevärt kunnat förbättra de blivande värnpliktigas
kroppskonstitution och den hade samtidigt kunnat utnyttjas till att
vänja pojkarna vid de enklare militära kommandon. Problemet med
officersrekryteringen hade enligt Engels närmast lösts av sig själv. Den
av regeringen begärda armeförstl.trkningen skulle ha framkallat ett så
dant behov av officerare att det hade varit helt omöjligt att fylla det
med bara adelns representanter, tvärtom hade man varit tvungen att ta
emot alla sökande, som uppfyllde de i och för sig höga kraven på teore
tisk utbildning, och just detta skulle ha gynnat borgarklassen. Engels
påpekade att redan den provisoriska reform, som inletts i början av
1860-talet hade medfört en helt ny social sammansättning av
löjtnantsskiktet. Enligt honom hade de militära fördelarna av denna
förnyelse visat sig klart under kriget mot Danmark 1864. Den socialt
förnyade yngre preussiska officerskåren hade nämligen visat sig vilja
. och kunna ta initiativ och ansvar på ett helt annat sätt än dess danska
motståndare.30
Värnpliktens militära betydelse underströk Engels även i andra sam
manhang. Visserligen kunde en yrkesarme i allmänhet mobiliseras nå-
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got snabbare, men i brist på reserver kunde den inte ge sig in i ett lång
varigt krig med en jämförbar värnpliktsarme. En milisarme kunde na
turligtvis bygga på principen om allmän värnplikt, men den kunde
vanligen inte mobiliseras tillräckligt fort.31
Den allmänna värnplikten i Preussen var ett arv från den patriotiska
folkresningen mot Napoleon I åren 1813-1814. Liksom tjugo år tidigare
den franska "levee en masse" visade den preussiska folkbeväpningen,
vilken militär kraft den kunde utveckla samtidigt som den omdanade
samhällsstrukturen. Därför hade också den slagne preussiske monarken
och många av hans militära rådgivare ställt sig avvisan<le mot en
allmän folkbeväpning. De då ledande preussiska militärerna, Gerhard
von Scharnhorst och August Graf Neithardt von Gneisenau, stödde
dock mycket aktivt denna spontana utveckling.32
Självfallet kunde denna kamp i början bara föras som gerillakrig. Så
dan krigföring mot Napoleon I:s trupper tillämpades även på andra
håll i Europa, framför allt i Spanien. Engels och - åtminstone vad
gäller Spanien Marx ägnade mycket uppmärksamhet åt gerillakrig
föringen under Napoleon I:s och under deras egen tid.
Inte minst under hänvisning till kriget mot de napoleonska armeerna
i Spanien och Preussen påpekade Engels hur effektiv en sådan krig
föring kunde vara mot främmande armeer med lätt sårbara förbindel
selinjer. Men han underströk också att ett segerrikt gerillakrig bara
kunde föras under tre förutsättningar. För det första måste majoriteten
av befolkningen stödja kriget. Vidare måste gerillan förfoga över några
skyddade områden, där den kunde återsamlas och invänta nya gynn
samma tillfällen för anfall. Sådana skyddade områden kunde antingen
utgöras av fästningar eller av svårtillgänglig terräng. Slutligen måste en
gerillarörelse åtm�stone i någon form kunna stödja sig på en reguljär
armee. T.ex. hade spanjorerna samverkat med Wellingtons trupper och
preussarna med både egna och ryska reguljära förband. Men då visade
sig också hur effektiv en på sådan samverkan baserad krigföring var.
För gerillakrigföringens taktik hänvisade Engels dels till den 1811 av
Gneisenau utarbetade planen för en allmän folkresning och dels till
den 1813 utfärdade förordningen för den preussiska landstormen. Den
na förordning hade huvudsakligen Scharnhorst som författare.33
Som redan nämnts uttryckte Engels sin uppskattning för Garibaldis
krigföring mot Österrike och för Italiens enande. Han ansåg också att
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den franska armen och de italienska staternas trupper inte tillräckligt
energiskt tillvaratog de av Garibaldi skapade militära fördelarna.34
Då under det nordamerikanska inbördeskriget nordstaterna började
invadera sydstaterna, förklarade Engels att förutsättningarna för ett ge
rillakrig saknades i den amerikanska södern. Den sociala klyftan mel
lan de besuttna och de fattiga vita vore nämligen för stor. De rika vita
plantageägarna skulle hellre göra upp i godo med nordstaterna än tillå
ta att den fattiga vita massan beväpnades.35
Däremot ansåg Engels att goda förutsättningar för en fransk gerilla
krigföringen förelåg, när tyskarna inte slöt fred omedelbart efter Na
poleon III:s fall. När de första gerillaaktionerna mot tyskarna blev
kända, kommenterades dessa inte bara med stora politiska
förhoppningar utan' även militärt från Engels sida. Han hävdade att de
tyska trupperna inte skulle kunna hålla sig kvar i Frankrike, om det
kom till en allmän folkresning. Å andra sidan tvivlade han på att den
franska borgerligheten önskade en allmän folkresning. Enligt honom
bekräftade den fortsatta utvecklingen denna misstanke. 36
I samband med kommentarerna till kriget i Frankrike avfärdade
Engels också återigen allt moraliskt fördömande av gerillakrigets me
toder. Första gången hade det skett när han skrev om dt;:t andra
opiumkriget 1856-1860. Kineserna hade mött den utländska invasionen
med motstånd på all� plan, t.ex. hade man sålt fqrgiftat bröd till
utlänningarna. Engels påpekade htir effekti� en sådaJkrigföring måste
blL i synnerhet i ett så stort och tättbefolkat land som Kina. Skulle ma
joriteten av den kinesiska befolkningen aktivt bekämpa alla utlännin
gar, skulle ingen europeisk makt kunna hålla sig kvar i landet.37
Nästan samtidigt med opiumkriget pågick sepoyupproret i Indien,
där de indiskt rekryterade regementena (sepoy) hade rest sig mot sina
engelska chefer. Upproret slogs dock ned av engelska trupper, enligt
Engels inte minst därför att de upproriska regementena inväntat de
engelska anfallet i stället för att undandra sig större strider och övergå
till gerillakrigföring som Indien i likhet med Kina borde lämpa sig för.38
En folkresning kunde, som den i Preussen 1813, tillfälligt ligga i den
härskande klassens intresse. Men på lång sikt främjade den enligt
Engels alltid proletariatets intressen. Ur denna , aspekt var en
folkresning också en revolution. Men Engels ansåg också att det kunde
uppstå situationer, i vilka den revolutionära kampen kunde bryta ut i
1
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form av ett inbördeskrig. I själva verket härrörde ju hans praktiska mi
litära erfarenheter just ifrån ett sådant krig. Hans slutsatser av dessa er
farenheter blev att ett uppror måste förberedas mycket omsorgsfullt, att
det måste ledas av militärt kompetenta och energiska personer samt att
det måste föras oerhört offensivt. Den offensiva krigsföringen var av
vikt, om det skulle lyckas att bryta de reguljära truppernas psykolo
giska motståndskraft. Och bara om detta lyckades redan i början av
upproret skulle själva revolutionen lyckas.I övrigt fanns nämligen alla
fördelar på de ordinarie truppernas sida. Detta berodde inte bara på
deras yrkesutbildning utan i ännu högre grad på att den tekniska ut
vecklingen hade gynnat de reguljära armeerna i jämförelse med revolu
tionärerna. Engels jämförde år 1895 den teknisk.a utvecklingen med
läget under upproren 1848. Sedan dess hade alla armeer t.ex. utrustats
med ett mot barrikader betydligt effektivare artilleri. Soldaterna be
hövde inte heller bryta sig igenom husväggarna med hjälp av meka
niska redskap, utan kunde spränga vägen fri. Inte minst tillät järnvägen
att de reguljära trupperna kunde koncentreras och förflyttas betydligt
snabbare än förut. 39
Järnvägens och telegrafens betydelse för modern krigsföring var
Engels tidigare medveten om än de flesta samtida militärer. Även den
vapentekniska utvecklingen ägnade han mycket stor uppmärksamhet�0
Insikten om vilken intensifiering av krigsföringen den allmänna
värnplikten. som under slutet av 1800-talet införts av nästan alla eu
ropeiska stater. och den industriella utvecklingen hade medfört. lät
Engels 1887 se mera tveksamt på utgången och därmed på önsk
värdheten av ett nytt krig. Han var övertygad om att ett sådant krig
skulle utvidgas till ett världskrig av dittills oanade mått och inten
sitet. Det skulle kosta åtta till tio millioner soldater livet. Under de tre
till fyra år kriget skulle pågå. skulle det ödelägga Europa värre än trettioåriga kriget hade ödelagt Tyskland. Hunger och nöd skulle följa.
eftersom hela det ekonomiska och statliga systemet skulle bryta sam
man. Men han trodde fortfarande. att efter ett sådant krig arbetar
klassen skulle överta makten. Därför behövde arbetarna, som i motsats
till den härskande klassen inte önskade ett krig. inte se mörkt på fram
tiden.41
Några år senare. 1893, diskuterade Engels möjligheterna för Europa
att nedrusta. Han förslog att Tyskland skulle gå i spetsen genom att
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minska värnpliktstiden. Detta kunde ske utan risker, eftersom Tyskland
i alla händelser skulle förfoga över mycket fler militärt utbildade män
än alla tänkbara motståndare, i synnerhet Frankrike. Sedan skulle alla
stater kunna enas om en proportionell nedrustning, som ju inte skulle
rubba styrkerelationerna dem emellan. Slutmålet borde vara en svag
milis i varje land. Därigenom skulle anfallskrig göras tämligen omöjli
ga, i synnerhet om alla stater beaktade möjligheten att utbilda alla va
penföra män för ett gerillaförsvar.
Enligt Engels var en sådan nedrustning den enda möjligheten att
undgå kriget. Den kapprustning, som bedrevs runt om i Europa, och
som påstods skapa säkerhet skulle förr eller senare ruinera varje land
ekonomiskt. Därför skulle någon stat, troligen Tyskland, börja kriget,
medan den ännu ansåg sig orka med det.42
Engels förändrade inställning till ett eventuellt storkrig var dock inte
bara betingat av hans fackmilitära bedömningar utan även av hans po
litiska. Under de sista åren av hans liv föreföll ett legalt socialdemo
kratiskt maktövertagande i Tyskland ganska realistiskt. I varje fall tycks
det för Engels ha tett sig säkrare att förlita sig på denna utveckling än
att ta risken att uppnå samma resultat genom ett världskrig. I detta
sammanhang bör man också hålla i minnet att Marx och Engels sedan
1871 hade räknat med att arbetarrörelsens tyngdpunkt låg i Tyskland
och att dess övergång till socialismen skulle ha avgörande betydelse för
hela det övriga Europas samhällsstruktur.43
Engels kunde från omkring Krimkrigets utbrott på ett sakkunnigt
sätt ingripa i den militära debatten. På grund av sin filosofiska åskåd
ning strävade han därvidlag att beakta alla krigets aspekter, inte minst
de ekonomiska, tekniska och sociala. Därmed tillämpade han en allsi
dig syn på det militära komplexet, som icke socialistiska militärteo
retiker tilfägnat sig först i våra dagar genom att vidga begreppet
"strategi". 44
På vissa områden nådde Engels till betydligt klarare insikter än de
samtida militärerna. Så behandlade han 1859 Tysklands respektive
Frankrikes säkerhetspolitiska läge och kom till insikt om att tyskarna
skulle planera ett anfall mot Frankrike via Belgien, men att detta skulle
misslyckas utanför det befästa Paris, senast vid Marne. Vidare utdömde
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han iden att skydda Frankrike genom en försvarslinje söder om den
belgiska gränsen utmed Rhen, eftersom den skulle kunna kringgås av
tyskarna via Belgien eller möjligen över Ardennerna. Bättre än de eu
ropeiska militärerna insåg Engels vilka nyheter för krigföringen det
nordamei·ikanska inbördeskriget medförde. I motsats till de militära
staberna runt om i Europa räknade han redan 1887 med att ett nytt
krig skulle vara i tre till fyra år och inte bara i några veckor. Både han
och Marx ägnade även gerillakrigföringen betydligt större uppmärk
samhet än yrkesmilitärerna.
Det sistnämnda intresset sammanhängde med Marx och Engels
övertygelse om arbetarklassens slutliga maktövertagande. Till en
början ansåg de att de flesta krig främjade proletariatets sak. Under de
sista åren av sitt liv bedömde dock Engels möjligheterna för arbetar
klassen
på fredlig väg kunna överta makten som så stora att ett krig,
vars fasor han mer än de flesta var medveten om, tedde sig onödigt
riskabelt för att nå samma mål. Hans tveksamhet inför ett krig var dock
inte betingat av några humanitära överväganden om den enskildes li
danden, utan bestämdes enbart utifrån bedömningen av proletariatets
framtidsutsikter.45 Engels var övertygad om, att även det fruktansvärda
världskrig han förutsade skulle främja arbetarklassen. Någon pacifist
blev Engels aldrig.
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IV

Marx och Engels ansåg att krig uppstod till följd av ekonomiska
motsättningar och att de utgjorde en sista, dock ingalunda alltid en
nödvändig fas i en klasskonflikt. Clausewitz kända definition av termen
"krig" skulle således kunna ändras till: Kriget är klasspolitikens
fortsättning med andra medel.
Engels kom tidigt till insikt om att han behövde militära special
kunskaper, dels för alt en gång i framtiden kunna leda den väpnade re
volutionära kampen, dels för att på ett kompetent sätt kunna delta i
den fackmilitära debatten. Därför tillägnade han sig fr.o.m. 1851 syste
matiskt den fackmilitäraJitteraturen och informerade sig ingående om
militära frågor. Särskilt intresse och uppskattning hyste han för Clause
witz verk. Han ansåg dock Clausewitz filosofiska uppfattning vara för
snäv. Clausewitz visade nämligen inget intresse för samhällsstrukturen,
som för Engels (och Marx) däremot var av central betydelse. Till följd
78

av sin filosofiska uppfattning sökte Engels också att beakta alla krigets
aspekter, inte minst de ekonomiska, tekniska och sociala. Denna allsidi
ga syn på de militära komplexet har först i våra dagar blivit allmänt ve
dertagen även bland icke socialistiska militärteoretiker genom att vidga
begreppet "strategi".
Senast fr.o.m. Krimkrigets utbrott 1853 kunde Engels på ett
kompetent sätt delta i den militära debatten, inte minst då det gällde
att bedöma utvecklingen av pågående konflikter. Angående en del
problem presterade han betydligt mera djupgående analyser än yrkes
militärerna. Redan 1859 behandlade han Tysklands och Frankrikes
säkerhetspolitiska läge och förutsade dels varför ett tyskt anfall skulle
föras via Belgien men misslyckas vid Marne och dels varför en fransk
försvarslinje söder om den belgiska gränsen utmed Rhen var me
ningslös. Den misslyckade tyska Schlieffenplanen 1914 respektive det
framgångsrika tyska kringgåendet av Maginotlinjen 1940 bevisade rik
tigheten av Engels analys. Engels insåg också bättre än de europeiska
militärerna, vilka nyheter för krigföringen det nordamerikanska
inbördeskriget medförde. Vidare förutsade han redan 1887 ett kom
mande världskrigs fasor och följder. Bl.a; räknade han med att kriget
skulle pågå i tre till fyra år, medan yrkesmilitärerna menade att det
skulle vara över på några veckor. Engels ocµ Marx ägnade även geril
lakrigföringen betydligt större intresse än yrkesmilitärerna.
Marx och Engels intresse för gerilla- och över huvud taget för revolu
tionär krigföring sammanhängde med deras övertygelse att arbetar
klassen slutligen skulle överta makten. I det sedan skapade socialistiska
samhället skulle inga klasskonflikter finnas och följaktligen inga krig
utkämpas. För att påskynda arbetarklassens maktövert.agande kunde
enligt Marx och Engels krig vara nödvändiga, ja rentav önskvärda.
Deras inställning till varje krig bestämdes inte av några humanitära
överväganden, utan enbart utifrån bedömningen om den pågående mi
litära konflikten främjade arbetarklassens sak eller inte. Fr.o.m. slutet
av 1800-talet bedömde Engels chanserna för de tyska socialdemo
kraterna att legalt överta makten som realistiska. Denna bedömning i
kombination med hans insikt om vad ett kommande världskrig skulle
innebära, gjorde att han varnade för ett nytt krig och att han lade fram
förslag till en allmän nedrustning. Men han var fortfarande övertygad
om att även ett kommande världskrig, vars fasor han var bättre med79

veten om än de flesta, skulle främja proletariatet. Någon principiell
krigsmotständare blev Engels aldrig.
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Zusammenfassung
In Schweden ist es so gut wie völlig unbekannt, dass Friedrich Engels und Karl Marx
sich sehr eingehend mit militärischcn Fragen beschäftigten. Der vorliegende Aufsatz legt,
gestlitzt auf <lie Ost-Berliner Ausgabe <ler Werke Marx und Engels sowie auf <lie For
schungen Werner Hahlwegs, Jehuda L. Wallach's und Wolfram Wettes dar:
l) Mani-und Engels Erklärung <ler Konfliktursachen (Kriegsursachentheorie).
2) Marx und Engels Auffassung tiber Kriege ihrer Zeit, wobei auch Engels militär
wissenschaftliche Beurteilungen beachtet werden.
3) Engels Ansichten tiber gewisse militärpolitische Fragen.
Engels und Marx, dessen Anteil an <ler I;lntwicklung <ler sozialistischen Militärtheo
rie allerdings noch nicht erforscht ist, waren bestrebt, <lie gesellschaftliche Erscheinungs
form Krieg so total wie möglich zu erfassen. Daher analysierten sie Konflikte und Ent
wicklungstendenzen nicht nur rein fachmilitärisch, wozu Engels durchaus im Stande
war, sondern vor allem auch technisch, wirtschaftlich und sozial. Diese von ihnen ange
wandte Methode wurde von nicht-sozialistischen Militärtheoretikern erst in unseren
Tagen entwickelt, indem man den Begriff "Strategie", <ler zuvor mit dem Begriff
"Kriegsfiihrungslehre" identisch war, dahin erweiterte, dass damit eine Erfassung <les
Zusammenspiels aller in der Gesellschaft wirksamen Kräfte gemeint ist.
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LUCIUS, WALLENBERG OCH RYSSLAND
Storfinans och politik under första världskriget
Av Carl-Axel Gemzell

I
De stora multinationella företagen anklagas ofta för att bidraga till
spänningar inom och mellan staterna. Å andra sidan har det fram
hållits, att den internationellt arbetande storfinansen,1 med sitt nät
av relationer o.ch kontakter, kan ha både intresse och förutsättningar
att spela en konfliktreglerande roll på det nationella såväl som det
internationella planet.2 Vi vet emellertid mycket litet om dess betydelse
i dessa avseenden.
I föreliggande uppsats skall vi belysa några försök till fredsmedling3
mellan Tyskland och Ryssland under första världskriget, där det går
trådar till storfinansen. De neutrala huvudstäderna Stockholm, Bern
osv spelade under de båda världskrigen naturligt en central roll vid
fredskontakter mellan de fientliga blocken. Kommunikationsmässigt
intog Stockholm under första världskriget - dvs före trafikflygets ut
veckling - en särskilt viktig position mellan England, Ryssland och
Tyskland. Tysk minister i Stockholm var under större delen av kriget
friherre Hellmuth Lucius von Stoedten. Hans far, friherre Robert Lu
cius von Ballhausen, hade varit framträdande frikonservativ politiker,
bl a vice riksdagspresident, nära medarbetare till Bismarck och under
åren 1879-90 preussisk jordbruksminister. Efter Bismarcks fall hade
Robert Lucius dragit sig tillbaka till sina arvegods Klein-Ballhausen
och Stoedten, nära Erfurt. Modern, Juliet Souchay, var dotter till en
affärsman .i Manchestertrakten. Hellmuth von Lucius gifte sig med
Bertha von Stumm - äktenskapet upplöstes dock år 1907. Hon var en
da barn och arvtagare till friherre Karl von Stumm-Hallberg, en av
-Tysklands största industrimagnater (med huvudintressen i Saar). Lu
cius, som var född år 1869, stammade således på fädernesidan från
preussisk, jordägande aristokrati men visade stark orientering till le
dande kretsar inom västtysk industri och hade genom sin mor interna
tionell anknytning. Han tjänstgjorde sex år. som diplomat i Paris och
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därefter fem år i S:t Petersburg, där han vid krigsutbrottet var ambas
sadråd. Hösten 1914 placerades Lucius i Stockholm, där han år 1915
blev legationschef. Svensk utrikesminister var 1914-17 Knut Wallen
berg av det kända svenska finanshuset.
Torsten Gihl, som skildrat den svenska utrikespolitiken under första
världskriget ocµ Wilhelm Carlgren, som speciellt behandlat de tysk
svenska relationerna 1914-16, har visat, hur Wallenberg och Lucius ge
mensamt strävade efter att bevara Sveriges neutralitet. De har också
nämt (Carlgren särskilt bestämt), att Lucius arbetade för en separatfred
mellan Tyskland och Ryssland samt att Wallenberg stödde dylika pla
ner, vilket utlöste skarpa attacker från både svenskt och tyskt håll.4
Man frågar sig: Varför engagerade sig Lucius och Wallenberg båda för
en fred mellan Tyskland och Ryssland? Hur kan vi förklara detta en
gagement och det motstånd det mötte? Vad finns det eventuellt för
samband mellan denna fråga och den rörande Svi::riges neutralitet?
Sven-Anders Söderpalm har demonstrerat, hur ·den svenska storfi
nansen med huset Wallenberg i spetsen aktivt medverkade till det
demokratiska genombrottet i Sverige och därmed lämnade ett mycket
viktigt bidrag till lösningen av den inrikespolitiska krisen vid krigets
slut. Liknande förhållanden har för Tysklands vidkommande skildrats
av bl a Gerald D. Feldman. Söderpalm har därvid starkt framhållit, att
sambandet mellan ekonomi och politik tidigare alltför litet uppmärk
sammats beträffande Sveriges inrikespolitik under första världskriget
och att detta också gäller i fråga om utrikespolitiken.s
De svensk-tyska relationerna komplicerades av att det i Sverige
fanns en aktivistisk rörelse, som önskade föra landet in i kriget på tysk
sida. Den tyskfödda drottning Victoria - kusin till Wilhelm Il - engage
rade sig på aktivisternas sida. Dessa synes ha haft sin starkaste
förankring bland vissa kretsar av akademiker och militärer med förin
dustriellt orienterade, ultranationella tankemönster. I varje fall använ
de de konservativa, antikapitalistiska slagord. De spelade på och upp
ammade genom energisk propaganda profinska och ryskfientliga
stämningar, för vilka det av gammalt fanns stark resonans i Sverige.6
För den tyska politiken innebar ryskfientligheten både en tillgång
och en belastning. Den kunde bilda grundval för en svensk-tysk allians.
En sådan skulle emellertid nödvändigtvis få en stark spjutspets mot
Ryssland och därmed binda Tysklands utrikespolitiska handlingsfrihet.
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För förhållandet mellan Sverige och Tyskland var således de båda
ländernas relationer till Ryssland av kritisk betydelse.
Det svensk-ryska handelsutbytet var i absoluta tal av obetydlig
omfattning och utgjorde bara en ringa del av den samlade svenska ex
porten. Ryssland var emellertid en mycket viktig avnämare av
högförädlade produkter, särskilt från den i Sverige centrala verk
stadsindustrin.7 Till den expanderande ryska marknaden synes ha knu
tit sig förhoppningar om en framtida sv(l?nsk exportoffensiv, vilka
uppmärksammades från tysk sida. Det tyska sändebudet i Tokyo,
Mumm von Schwarzenstein, som själv tillhörde en familj inom storfi
nansen, rapporterade den 16 maj 1908 till rikskansler BUlow om den
svenska industrins avsikter. Han åberopade därvid informationer från
en svensk "Grossindustrieller", Löwenadler,s vilken i sin tur sagt sig
bygga på planer bl a hos det svenska sändebudet i Tokyo, Gustaf
Wallenberg, en halvbror till Knut Wallenberg och starkt engagerad för
den svenska industrins expansion. Enligt rapporten såg man i svenska
industriella kretsar Ryssland som den kommande viktigaste
avsättningsmarknaden för Sverige och den enda plats, där man fram
gångsrikt kunde uppta konkurrens med den expanderande tyska indus
trin. Därför var man rädd för en svensk-rysk konflikt och för att en så
dan för alltid skulle stänga denna lämpliga marknad för svensk indust
ri.9 Söderpalm har noterat liknande uttalanden om Ryssland som Sve
riges naturliga avsättningsområde bl a från Marcus Wallenberg, den
vid sidan av Knut ledande bland bröderna Wallenberg, en månad efter
krigsutbrottet 1914,10
Som motiv för Knut Wallenbergs engagement under kriget för en
tysk-rysk separatfred nämner Carlgren en önskan om att åstadkomma
dels ett säkrare politiskt läge för Sverige, dels betingelser för ökad
handel med Ryssland.tI Söderpalm framhåller, att företagarvärlden var
direkt intresserad i neutralitetspolitiken. Gentemot tidigare forskning,
vilken starkt betonat Sveriges ekonomiska orientering till Tyskland,
understryker han därvid intresset för den västliga och även den ryska
marknaden.12
Förbättrade svensk-ryska relationer och ett ryskt krigsutträde (som
ett steg på vägen till allmän fred) är målsättningar, som under kriget
talar ur Marcus Wallenbergs korrespondens. Industriförbundet, som
stod Marcus Wallenberg nära, tog omedelbart efter krigsutbrottet upp
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frågan om åtgärder för att gynna transitohandel till och livligare han
delsförbindelser med Ryssland. År 1915 beslutade Industriförbundet
och Exportföreningen gemensamt i detta syfte att bl a in-rätta en
svensk-rysk handelsorganisation i den ryska huvudstaden. Knut
Wallenberg gav i ett brev till en engelsk affärskollega i augusti 1914 ut
tryck för uppfattningen, att Ryssland utgjorde Sveriges naturliga
avsättningsområde och uppgav, att han i åratal arbetat för vänskapliga
svensk-ryska relationer!3 Sin önskan om goda relationer till Ryssland
nämnde Wallenberg också för den socialdemokratiske politikern Erik
Palmstierna den 31 mars 1915.14
Beträffande de tysk-ryska relationerna har man i forskningen länge
varit starkt fixerad vid den vändpunkt, som den senare Bismarcktiden
ansetts innebära. Under de sista åren har vi emellertid genom
undersökningar av Joachim Mai och Barbara Vogel fått uppmärk
samheten fästad på att det i tyska handels- och industrikretsar fanns ett
fortsatt starkt intresse för goda relationer till Ryssland. Vogel har visat,
hur detta påverkade utrikespolitiken under åren 1900-1906. Ett han
delsavtal uppnåddes år 1904, vilket säkrade den tyska exportindustrin
en ledande ställning på den ryska marknaden och följdes av snabbt sti
gande exportsiffror. Försöken vid denna tidpunkt att politiskt binda
Ryssland till Tyskland genom en allians misslyckades emellertid.15
Därvid fanns det under den av Bismarck skapade samlingspolitiken en
latent motsättning mellan å ena sidan de preussiska, konservativa stor
godsägarna ("Junkrarna") öster om Elbe och å andra sidan industri
magnaterna i Västtyskland. De senare hade intresse av att hålla den
ryska marknaden öppen och önskade därför undvika konfrontation.
Agrara kretsar ville emellertid avvärja konkurrensen från det ryska
jordbruket och propagerade för krig med Ryssland. 16
Denna intressebrytning kan förklara den ambivalens, som
framträder i den tyska politiken under kriget i förhållande till Ryssland
men också gentemot Sverige. Vi skall nu granska storfinansens roll i
detta sammanhang, särskilt dess fredsinitiativ via Sverige.
Il

Carlgren har skildrat, hur Wallenberg som nyutnämnd utrikesmini
ster i mars 1914 hade ett samtal med ledaren för Auswärtiges Amt,
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statssekreterare Jagow. När denne framhöll risken av en rysk aggres
sionspolitik gentemot Sverige, svarade Wallenberg undvikande och be
tonade Sveriges beslutsamhet att• fasthålla vid sin neutralitetspolitik.
Jagow uppfattade detta som ett klargörande av att Wallenberg icke var
benägen att göra gemensam sak med Tyskland i ett tyskt-ryskt krigP
Denna inställning respekterades. Under den internationella kris i juli
1914, vilken föregick krigsutbrottet, drev.Österrike på för att åstadkom
ma en svensk anslutning till centralmakterna. Jagow meddelade emel
lertid den österrikiske ambassadören i Berlin, att han med hänsyn till
Wallenbergs hållning betraktade det som misslyckat att driva en aktiv
ryskfientlig politik i Stockholm. IS Efter krigsutbrottet tillmötesgick
Wallenberg å sin sida en betydande tyskvänlig opinion i Sverige genom
sitt löfte att tillämpa en välvillig neutralitet gentemot Tyskland. Tyske
ministern i Stockholm, Reichenau, liksom svenske ministern i Berlin,
Taube, arbetade emellertid energiskt på att föra in Sverige i kriget och
samarbetade med de svenska, antiryska aktivisterna.
I denna situation balanserade Auswärtiges Amt Reichenaus verk
samhet och hans demonstrativa missnöje med Wallenberg genom att
vid hans sida som envoye placera en annan diplomat, Richard
Kiihlmann, tidigare ambassadråd i London.19 Efter någon månad ersat
tes denne av Lucius, som våren 1915 blev legationschef, sedan Rei
chenau hemkallats på den svenska regeringens begäran.20
I detta sammanhang och beträffande storfinansens inflytande i
Auswärtiges Amt kan följande nämnas. Chef för den politiska avdel
ningen vår sedan år 1911 Wilhelm von Stumm, kusin till Lucius' f.d.
hustru och aktivt engagerad i huset Stumms verksamhet.
Kiihlmann var gift med Margareta von Stumm, en annan kusin till
Lucius' f.d. hustru och hade således också starka personliga relationer
till storfinansen. Han tycks ha slagit in på en annan linje än Reichenau
och etablerat goda relationer till familjen Wallenberg. I sina memoarer
nämner han beträffande sin korta Stockholms-sejour, att han under
denna hann knyta nära kontakter och vänskapsband med Knut Wal
lenbergs bror Viktor. Han uttrycker därvid medvetenhe.t om huset Wal
lenbergs unika ställning i Sveriges ekonomiska liv.21
Lucius har vid ett tillfälle efter kriget, då han fick anledning yttra sig
angående Wallenberg, format sitt uttalande till ett flammande lovtal
över denne.22 Beträffande sin verksamhet i Sverige under kriget uttala87

de sig Lucius (nu minister i Haag) också i ett privatbrev den 8 januari
1923. Det riktade sig till historikern, professor Friedrich Thimme, känd
bl a som ansvarig för den officiella utgåvan av Auswärtiges Amts do
kument rörande krigsutbrottet ("Die Grosse Politik der Europäischen
Kabinette"). Närmast föranleddes brevet av att Thimme i några artik
lar i Kölnische Zeitung kritiskt granskat Wilhelm II:s memoarer. Lu
cius uppgav, att han under häftig motsättning till general Ludendorff
(med vilken kejsaren solidariserat sig) försökt hålla Sverige utanför
kriget. Som motiv härför nämnde han, att Sverige varit det sista
"öppna fönstret". Intressant är, att Lucius i detta sammanhang
nämnde, att ett motsvarande uttalande gjorts av den tyske storredaren
Albert Ballin.23
En tysk forskare, Gustav Schmidt, ,har framhållit, hur den tyska
storfinansens intresse av frihandel och konkurrensekonomi ledde till
krav på en avpolitisering av handelsrelationerna från dess ledande
företrädare Ballin, Max Warburg, August Thyssen och Hugo Stinnes.
Den sistnämnde polemiserade mot den högljudda och krigiska annexi
onism, som före och under kriget representerades av den alltyska rörel
sen och dess företrädare Heinrich Claes. I stället önskade Stinnes
använda subtilare metoder och genom ekonomisk penetrering på fred
lig väg uppnå en maktpolitiskt ledande ställning för Tyskland i Europaf4
Genom sina många personliga kontakter, bl a till Wilhelm Il och till
ledande politiker och militärer i Tyskland, spelade Ballin en synner
ligen aktiv politisk roll. Därvid understödde han först den stora tyska
fJottupprustningen, som leddes av Tirpitz från 1890-talet och framåt.
Under de sista åren före kriget engagerade han sig emellertid i försök
att begränsa de snabbt ökande rustningarna och att dämpa den alltmer
hotande spänningen med England.25 Ballin önskade en uppgörelse med
England, som gav Tyskland obehindrat tillträde till världshaven. Han
var öppen för en expansion i väster i syfte att förvärva flottbaser och
kolonier men synes i allmänhet endast ha eftersträvat ett förverkligan
de av begränsade målsättningar och kämpade för ett kort, begränsat
krig.26 Ballin, som var jude, hade också mycket starka internationella
kontakter. 'Hans biograf, Lamar Cecil, -har framhållit, hur Ballin under
hela kriget var engagerad i försök att uppnå fred. Hans intresse riktade
sig därvid särskilt på Ryssland.27
Under vintern 1914-15 invecklade sig Ballin bl a i planer på att ge88

nom ett ingripande i den ryska hovkamarillans intriger och maktkamp
åstadkomma en separatfred med Ryssland. Dess krigsmakt stod under
befäl av storfurst Nikolaj Nikolajewitsch, vilken betraktades som en av
de främsta ledarna för ett krigsparti. I en skrivelse till understats
sekreteraren i Auswärtiges Amt, Zimmermann, den 19 november 1914
nämnde rikskanslern Bethmann Hollweg, att han två dagar tidigare,
således den 17 november, haft ett samtal med Stinnes. Denne hade
därvid framhållit sina goda relationer till Ryssland samt antytt att stor
fursten Nikolaj Nikolajewitsch kunde vinnas för freden genom mutor.28
Stinnes hade omfattande engagement i det tyska näringslivet. Bl a var
han styrelseledamot i den av Ballin ledda Hamburg-Amerika linjen79
Cecil nämner, att Ballin vintern 1914-15 var invecklad i'äylika äventyr
liga planer på att bl a genom mutor göra Ryssland fredsbenäget. H an
stod i kontakt med en rysk officersänka, baronessan Seydlitz, bosatt i
Norge. Hon ville antingen genom mutor eller mord undanröja det
hinder för fred Nikolaj Nikolajewitsch ansågs utgöra och därvid utnytt
ja personliga kontakter i Ryssland. Ballin stödde baronessan Seydlitz'
begäran om ekonomiskt understöd, vilken vidarebefordrades till Beth
mann Hollweg och Zimmennann. De båda sistnämnda ställde sig ock
så att börja med positiva till hennes begäran. De intog emellertid en re
serverad hållning, när baronessan Seydlitz därefter förordade, att Niko
laj Nikolajewitsch skulle mutas med en jättelik summa (120 miljoner
mark) och hennes aktion rann ut i sanden.30
Den 20 november 1914 - dvs ungefär samtidigt med Stinnes' samtal
med Bethmann Hollweg - sammanträffade Ballin med sin kollega och
vän, den danske storredaren H:N. Andersen, chef för det danska ost
asiatiska kompaniet.31 Därvid diskuterade de en plan, som gick ut på
att kung Christian X skulle utnyttja sin nära släktskap med engelske
kungen och ryske tsaren till att förmedla allmänna fredssamtal.
Andersen kunde meddela, att han hade stöd för en dylik plan både
från sin kung och från utrikesajnister Scavenius. Han hade just vistats
för förhandlingar i London och uppgav, att den engelska regeringen
var benägen att sluta en överenskommelse med Tyskland. Under de
närmaste dagarna vände sig Ballin till Wilhelm Il, som i sin tur koppla
de in Bethmann Hollweg och Falkenhayn. Efter den tyska motgången
vid Marne hade den senare övertagit ledningen av generalstaben efter
Moltke (d y).
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Denne synes ha varit starkt antiryskt inställd, vilket motsvarar gene
ral�tabens sociala sammansättning. Denna var utpräglat aristokratisk
med starka "Junker"-inslag:32 Falkenhayn förordade emellertid den 18
november 1914 en separatfred med i första hand Ryssland för att
spränga den fientliga koalitionen. J;'irpitz hade då också börjat agera
för att få till stånd en separatfred med Ryssland i enlighet med sitt och
marinens intresse av att koncentrera krafterna i väster mot England. I
november 1914 försäkrade han sig om stöd för dessa bemödanden från
bl a Jagow och Falkenhayn.
Bethmann Hollweg var konfronterad av en majoritet i riksdagen
samt av olika organisationer, som krävde annexioner och som reagera
de ytterst känsligt på rykten om separatfred med Ryssland. Han befann
sig å andra sidan under starkt tryck från Tirpitz och Falkenhayn. Gent
emot den senare stödde Bethmann Hollweg Hindenburg och dennes
stabschef Ludendorff, vilka framgångsrikt lett striderna på östfronten.
Särskilt Ludendorff, vilken samarbetade nära med Moltke, attackerade
Falkenhayn våldsamt och krävde energiskt, att tyngdpunkten av krigs
insatsen skulle läggas i öster.11 Frågan om en fred med Ryssland var
således ytterst konfliktladdad och komplicerad.
I detta läge ville Bethmann Hollweg - som också ständigt var rädd
för att ett tyskt initiativ skulle uppfattas som tecken på svaghet - upp
skjuta en medlingsaktion, tills en betydande framryckning gjorts på
östfronten. I ett telegram den 25 november instruerade han Auswär
tiges Amt att ge ett positivt svar till Andersen. Därvid framhöll han
emellertid, att detta skedde på Falkenhayns önskan och betonade
därmed redan från början en viss distans i saken.
I januari följde en framställning från kung Christian till tsar Nikolaj
och den 5 mars 1915 mottogs Andersen av tsaren och den ryske ut
rikesministern Sazonow. De intog därvid en försiktigt avvaktande atti
tyd. Andersen, som i januari också besökt utrikesminister Grey i Eng
land, konstaterade emellertid den 8 mars, att England, Tyskland och
Ryssland i princip hade accepterat erbjudandet om en fredsmedling ge
nom kung Christian.
Den 17 mars sammanträffade Andersen med kejsar Wilhelm II och
Bethmann Hollweg och under de närmast följande veckorna förhandla
de Andersen ivrigt i Berlin och London. I början av juni pressade
Falkenhayn på ytterligare och krävde omedelbara fredsförhandlingar.
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Den 3 juni meddelade emellertid Ryssland sitt avslag till förslaget om
medling. Ett nytt besök av Andersen hos tsaren i juli 1915 förmådde in
te omstämma <lenne.34
För misslyckandet av denna fredsaktion kan det ha varit av betydel
se, att man från tysk sida försökte inrikta den på en fred enbart med
Ryssland och att detta, som Viggo Sjöqvist framhållit, försatte danska
regeringen i ett dilemma.35 Inställningen var emellertid också djupt
splittrad på tysk sida, där olika, delvis starkt konträra, handlingslinjer
framträdde.

III

Den 27 november 1914 vände sig understatssekreterare Zimmer
mann i ett utförligt memorandum mot tanken på fredsförhandlingar
med Ryssland. Han hävdade, att Tysklands intressen i stället krävde
den mest energiska nedkämpning av Ryssland:36 Zimmermann förband
sig härmed med de krav, som framfördes av Ludendorff, med vilken
han stod i nära kontakt.37 Ludendorff har framhållits som ledande ex
ponent38 för gamla preussisk-konservativa planer på en styckning av
Ryssland.39 Zimmermann, som kom från Ostpreussen, var också anti
rysk. Fritz Fischer framhåller, att Zimmermann gällde som en drivande
kraft bakom planer på en tysk expansion både i öst och väst. Som vik
tigt i detta sammanhang pekar Fischer bl a på att Jagow och Bethmann
Hollweg till stor del vistades hos kejsaren i det under kriget inrättade
högkvarteret, skilda från Auswärtiges Amt, vars apparat därmed kont
rollerades av Zimmermann.40 Detta ökade dennes möjligheter att driva
en egen politik.
Som medel att nå fram till en seger över Ryssland förordade
Zimmermann i sitt memorandum, att man skulle underblåsa den inre
ryska splittringen och uppamma revolutionsförsök. Han hänvisade ock
så till möjligheten att vinna allierade bland de hittills neutrala staterna
och nämnde därvid Bulgarien, Rumänien samt också Sverige. På
våren-sommaren 1915 gjorde Zimmermann en rad utspel i syfte att
förverkliga dessa ideer.
I maj 1915 tog Zimmermann via Taube och riksmarskalken Douglas
likaså hängiven aktivist initiativet för att åstadkomma en allians
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med Sverige, innebärande ett svenskt deltagande i kriget mot Ryssland.
I det av Zimmermann utformade förslaget till allians hette det uttryck
ligen, att man skulle förbinda sig att avstå från en separatfred med
Ryssland. Falkenhayn informerades först i efterhand om initiativet.
Detta synes således ha tagits bakom ryggen på honom. Enligt Carlgren
var inte heller Bethmann Hollweg och Jagow underrättade i förväg. De
täckte emellertid Zimmermanns aktion:u
Under tiden började Falkenhayn visa tveksamhet beträffande
möjligheten att uppnå fred med Ryssland. Den 22 juli frågade han sig i
en skrivelse till Bethmann Hollweg, om det riktiga ögonblicket härför
inte redan var "verstrichen".42
I slutet av juli 1915 meddelade Bulgarien överraskande, att det var
berett gfua gemensam sak med Tyskland. Karl-Heinz Janssen har visat,
hur Zimmermann därvid också var starkt verksam och hur han intrige
rade tillsammans med turkiska politiker bakom ryggen på Falkenhayn
för att undanröja hinder för en allians.43
Redan på våren 1915 hade Auswärtiges Amt engagerat sig för ut
bildning av finska partisaner i Tyskland. I slutet av juli trädde det ener
giskt in för en fortsättning av denna utbildning:M Ministern i Köpen
hamn, greve Brockdorff-Rantzau, vanns också för den av Zimmermann
i hans memorandum av den 27 november 1914 framförda tanken på
att underblåsa inre splittring och revolutionsförsök i Ryssland:15 Vid de
av Zimmermann initierade försöken att åstadkomma en militärkonven
tion med Sverige förekom flera gånger diskussion om en tysk interven�
tion i Finland för att utlösa ett uppror och samtidigt utöva press på
Sverige att ta ställning�6
Zimmermanns försök via Douglas och Taube att föra in Sverige i
kriget uppnådde inget resultat. Douglas framförde förslaget till kung
Gustaf, Hammarskjöld och Wallenberg men kunde inte rapportera nå
gon framgång. I försöken att bearbeta kungen engagerade sig också
drottning Victorias kusin, prins Max av Baden. Den 19 juli framhöll
emellertid Bethmann Hollweg inför denne,· att en påverkan på den
svenska politiken endast kunde ske via Wallenberg och att det för
tillfället ej torde vara möjligt att få denne att lämna neutraliteten. Det
samma upprepade han till drottning Victoria den 20 december 1915;47
Vid sitt samtal med prins Max den 19 juli nämnde Bethmann
Hollweg, att man som ett försök att förmå Sverige lämna sin "passiva"
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neutralitet nyligen som förmedlare i Stockholm haft en personlig vän
till Wallenberg;8 Därmed avses uppenbarligen följande händelse.
I början av juli 1915 infann sig Max Warburg hos Wallenberg. Av
hans redogörelser från detta och senare besök framgår, att han varit
hos Wallenberg redan en gång tidigare, i april 1915. Därvid hade han
stött Wallenbergs uppfattning, att Sverige borde förbli neutralt. Det
nya besöket i Stockholm upptog förhandlingar om svenskt-tyskt han
delsutbyte men också utrikespolitiska samtal med Wallenberg.
Inför sin Stockholmsresa hade Warburg kontakt med Jagow,
Zi.mmermann samt amiral Muller (vilken var chef för marinkabinettet
och hade nära relationer till Sverige), från vilka han framförde
hälsningar till Wallenberg.
Carlgren framhåller W arburgs besök i Stockholm som ett viktigt led i
de av Zimmermann initierade försöken att uppnå en mot Ryssland rik
tad allians med Sverige: "Douglas' Mission war auf den König abge
stellt, <lie Mission Warburgs auf Wallenberg"49 Warburg mottog nog
granna instruktioner av Zimmermann, som drog upp olika alternativ
för hur Sverige kunde verksamt bidraga till den tyska krigföringen
mot Ryssland. De upptog i nämnd ordning ett direkt svenskt
krigsdeltagande, en svensk-tysk allians utan direkt krigsdeltagande
samt slutligen en svensk-rumänsk överenskommelse om samverkan till
stöd för centralmakterna. Warburg rapporterade också omedelbart och
utförligt till Zimmermann om resultatet av samtalen med Wallenberg.
Frågan är emellertid: har Warburg endast låtit sig utnyttjas som ett
verktyg för Zimmermanns planer eller har han också försökt förverkli
ga andra intentioner?
Som Carlgren framhållit, visar Warburgs rapporter, att denne inte
företrätt Zimmermanns argument särskilt energiskt.50 Den 15 juli kon
staterade Warburg samanfattningsvis, att han inte kunnat göra mycket
för att förverkliga Zimmermanns önskemål. Han framhöll också, att
det enligt hans mening varit fel, om han försökt använda sitt inflytande
på Wallenberg i denna riktning. Under alla omständigheter trodde han
inte, att han skulle haft någon större framgång. Däremot ställde W ar
burg sina tjänster till förfogande som förmedlare till Wallenberg, "om
och när ögonblicket kom för att söka separatfred med Ryssland,"
Warburg var ledare för en gammal bankirfirma i Hamburg med vitt
förgrenade internationella kontakter. Han var jude liksom Ballin, med
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vilken han var nära vän och livligt korresponderade. Liksom Ballin ha
de han många kontakter inom politiken. Båda var också nära vänner
till Wilhelm 11.s1 Fischer framhåller, hur Warburg senare liksom Ballin
kom att engagera sig starkt för att hindra ett krig med USA. Han
nämner också, att Warburg önskade fred med Ryssland, 52
I sina rapporter gav Warburg stort utrymme åt ett medlingserbju
dande, som Wallenberg framfört vid samtalen och utvecklade dennes
synpunkter på en tysk-rysk separatfred. Därvid framhöll Warburg, att
han betraktade Wallenberg som utomordentligt lämpad för att medla.
Överhuvud framställde han Wallenberg i den mest positiva dager
("diesen selten klugen Mann"). Detsamma gällde Lucius, vilken just
befann sig under häftiga angrepp från både tyskt och svenskt håll för
'att inte;,tillräckligt stödja de svenska aktivisterna,53 Warburg betonade
:också starkt det goda förhållandet mellan Lucius. och Wallenberg.54
I rapporterna meddelade Warburg, att Wallenberg framhållit, att
Tyskland i en fred med Ryssland måste ge avkatl på större annexioner
och i stället nöja sig med ett gynnsamt handelsfördrag. Med anledning
härav vände sig Bethmann Hollweg - som tydligen omedelbart tog del
av rapporterna - den l O juli till Auswärtiges Amt. Han rekommendera
de, att Wallenberg.uttryckligen skulle informeras om att man från tysk
sida endast eftersträvade militärt nödvändiga gränsregleringar samt ett
handelsfördrag. Zimmermann synes ha satt sig emot detta. I en ran
danmärkning tog han avstånd från rekommendationen och förklarade,
att han redan i förväg instruerat Warburg i enlighet med dess innehåll
samt att Warburg utan tvivel också informerat Wallenberg därom: Till
yttermera visso framhöll han, att Warburg ej borde framträda som offi
ciell förhandlare.ss
Jagow vände sig emellertid den 12 juli 1915 till Lucius. Han förklara
de, att man från tysk sida ingalunda var avvisande till en separatfred
på sådana villkor, som Wallenberg angett. (Han framhöll uttryckligen
att dessa gick ut på ringa landförvärv men ett gynnsamt handelsför
drag.) Vidare uppdrog Jagow åt Lucius att göra en antydan härom till
Wallen berg, om han fick tillfälle därtill vid ,sina samtal med den svens
ke utrikesministern samt försöka sondera, om denne kände till något,
som tydde på att det fartns motsvarande benägenhet på rysk sida,56
Redan den 21 juli kunde Lucius svara, att Wallenberg ämnade
försiktigt sondera terrängen i den ryska huvudstaden. Denne ville dock
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själv välja det rätta ögonblicket för att "tala ett tydligt språk" och hade
låtit förstå, att stämningen i Ryssland ännu var vacklande. Den ryske
ministern i Stockholm, Nekljudow (som Wallenberg åberopat i sina
samtal med Warburg), var också ängsligt avvaktande. Därför var det
nödvändigt med största försiktighet och ytterst förtrolig behandling av
frågan, vilken Wallenberg blott hade diskuterat med kungen. Denne
var beredd att skriva till tsaren, när ögonblicket härför var kommet.
Wallenberg bad emellertid, att Taube skulle hållas utanför saken,57Den
10 augusti erhöll Bethm.ann Hollweg en skrivelse från Lucius, vari den
ne meddelade om samtal med Wallenberg samt det svenska legations
rådet i Petrograd, Heidenstam, vilken just vistats i Stockholm. De hade
också visat, att det.ännu var för tidigt att tala om fred'l Ryssland,58
Carlgren framhåller, att de av Zimmermann initierade försöken att
uppnå en allians med Sverige företrädesvis gjordes genom inofficiella
emissarier. Lucius hölls utanför.59
Vid Warburgs besök i Stockholm i juli 1915 var Lucius däremot allt
ifrån början inkopplad,60 Han var (liksom Marcus Wallenberg) delvis
närvarande vid samtalen med Wallenberg och Warburg. sände sina
rapporter till Zimmermann som diplomatiska depescher via legations
chefen. Detta kan ha spelat en roll för Lucius' attityd till Warburgs
verksamhet. Av ett privatbrev från Lucius i januari 1914 framgår också,
att han hade gamla kontakter med Warburg (och via denne med
Ballin)�LEfter Stockholmsbesöket i juli 1915 stod Warburg i livlig brev
kontakt med Lucius. Han var därvid - åtminstone att börja med - noga
med att hålla Auswärtiges Amt informerat. Detta framgår av kopior av
breven, som Warburg tillställde Aµswärtiges Amt (närmare bestämt le
gationsrådet Langwerth von Simmern i politiska avdelningen)P2
I slutet av september kom Warburg åter till Stockholm. Han diskute
rade därvid, som Carlgren redan skildrat, handelspolitiska frågor, ett
eventuellt tullförbund med Sverige, besök av en högre svensk militär i
Berlin samt möjligheten av en svensk intervention i Finland. (I den
sistnämnda frågan var Wallenberg fortsatt negativ.)63 Också en separat
fred med Ryssland berördes emellertid ;\ter. Warburg rapporterade, att
Wallenberg energiskt rekommenderat Tyskland att söka ett vapenstille
stånd i december. Wallenberg hade betonat, att om man inte gjorde
detta skulle på Tyskland falla ett "odium" för att det fortsatte kriget. 64
De olika handlingslinjer, som här framträder, gjorde sig också
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påminta i samband med de förhandlingar om en fred med Ryssland
genom japansk förmedling, vilka ägde rum åren 1915-16.
IV

Ville -man åstadkomma fred mellan Tyskland och Ryssland var Ja
pan en viktig faktor att ta hänsyn till. Det befann sig sedan 1902 i al
lians med England och stod på Ententens sida i kriget. Om Ryssland nu
lämnade Ententen, riskerade det ett anfall från Japan, som nyligen de
monstrerat sin överlägsna makt gentemot Ryssland i Ostasien. Samti
digt var också Japan, sedan det i början av kriget erövrat de tyska be
sittningarna i Ostasien, minst invecklat i stridshandlingarna.65 Initiativ
till förhandlingar om fred med Japan togs redan tidigt på våren 1915,
dvs samtidigt med den Andersenska fredsmissionen. Den 5 januari rap
porterade Reichenau till Bethmann Hollweg angående uttalanden av
japanske ministern i Sverige, Uchida, vilka tydde på fredsbenägenhet.
Jagow instruerade den 12 januari legationen i Stockholm, att Lucius
skulle söka förbindelse med Uchida och den 7 mars upprepade
Zimmermann önskemålet om kontakt med japanske ministern. Den 18
maj svarade Lucius med anledning av en förfrågan från Jagow, huruvi
da sonderingarna gett något gripbart resultat, att Uchida låtit' förstå, att
han gärna ville träffa Lucius, som emellertid ännu förhållit sig avvak
tande för att ej visa för stort intresse. I en randanmärkning härtill yttra
de Jagow, att Lucius skulle försöka nå kontakt med Uchida. Den 24
maj telegraferade Zimmermann motsvarande instruktion till Stock
holm.
'
Sommaren och hösten 1915 blandade sig militärerna i frågan. Falkenhayn pläderade för en fred med Japan den 12 juni, amiralstabs
chefen Holtzendorff den 11 december. Förhoppningarna synes emeller
tid under hösten 1915 främst ha riktat sig på ministern i Peking. Först
under våren 1916 kom Stockholm starkare in i bilden. Den 14 mars
1916 skickade Lucius ett telegram till Auswärtiges Amt, av vilket fram
går, att det ägt rum samtal mellan Warburg och Uchida. Vidare avslö
jar Lucius, att försök till närmanden gjorts via japanske konsuln i
Stockholm, Lindberg (en svensk), hos Stinnes' representant i Sverige,
Fehrmann. Anledning till telegrammet är tydligen att Lucius, som han
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nämner i telegrammet, fått veta att Stinnes avser att under samma vec
ka föredra Fehrmanns underrättelser för Bethmann Hollweg. Han före
slår, att han också själv muntligen skall få hålla en föredragning i ären
det för Bethmann Hollweg.
Telegrammet föranledde omedelbart en reprimand från Jagow. Den
16 mars vände han sig till Lucius. Han fäste uppmärksamheten på att
Lucius nämnde, att Uchida upprepade gånger gjort försök till närman
den. Jagow förklarade, att han endast kände till ett dylikt försök unge
fär ett år tidigare. Däremot påpekade Jagow, att han själv i sina ovan
nämnda instruktioner till Lucius i maj 1915 uppdragit åt denne att ej
förhålla sig avvisande till eventuella nya närmanden från Uchidas si
da.66
Även i denna fråga rådde emellertid oenighet på tysk sida. Beth
mann Hollweg betonade den 14 maj 1915 i ett meddelande till
Zimmermann önskvärdheten av en fred med Japan snarast och bad om
synpunkter härpå. Förmodligep. som resultat härav föreligger från
påföljande dag ett PM, utarbetat inom Auswärtiges Amt. Det anför en
rad argument mot en separatfred med Japan.
En besvärlig punkt vid förhandlingar med Japan bildade den tyska
flottbasen Kiatschau i Kina, vilken under kriget erövrats av Japan. Lu
cius nämnde i sitt telegram den 14 mars 1916, att Uchida vid sina sam
tal med Max Warburg förhållit sig avvisande till att lämna tillbaka
Kiatschau och att detta påverkat Lucius' beslut att tills vidare förhålla
sig avvaktande.
Tirpitz, som själv medverkat till att bygga upp flottbasen, men som
önskade fred med Japan, hade redan den 8 augusti 1915 inför Beth
mann Hollweg förklarat sig beredd att avstå från Kiatschau.67
Fritz Fischer nämner (utan källhänvisning) att Zimmermann, som
också mycket aktivt medverkat till att skapa en tysk position i Ostasien,
däremot (ännu) inte var beredd att offra Kiatschau/i8 Detta ligger i linje
med det ovan närpnda PM från Auswärtiges Amt av den 15 maj 1915,
vilket vi måste anta hade utarbetats under Zirnmermanns ledning. Det
ta kan möjligen förklara Lucius' återhållsamhet i frågan.
Under alla omständigheter gav Jagows ingripande Lucius anledning
att den 20 mars 1916 ge en närmare redogörelse för vad som uträttats i
Stockholm i fråga om kontakter med Japan. Han meddelade, att efter
Jagows instruktioner i maj 1915 Max Warburg, liksom också senare
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dennes bror, doktor Fritz Warburg, haft flera förhandlingar med Uchi
da, vilka särskilt rört Kiatschaufrågan. Lucius framhåller, att Zimmer
mann muntligen hållits underrättad härom. Han nämner också, att
man nyligen med anledning av närmandet till Fehrmann diskuterat
med Zimmermann och Fritz Warburg om att låta den senare sondera
terrängen grun�ligare hos Uchida. Zimmermann bekräftade detta i en
randanmäkning. Motsvarande steg skulle tas, om Jagow inte hade nå
got emot det och Lucius bad att få återkomma med rapport härom.
Max Warburg pesökte, som tidigare nämnts, Wallenberg i april, juli
och september 1915. Han var vidare i Stockholm i oktober 1915 samt i
januari 1916. I varje fall vid det sistnämnda tillfället träffade han åter
Wallenberg.69 Uppenbarligen har han också utnyttjat sina täta besök i
Stockholm för möte med Uchida. Huset Warburgs kontakter med
Stockholm och Lucius förstärktes samtidigt genom att, som framgår av
Lucius' redogörelse, Fritz Warburg placerades vid legationen i Stock
holm som finansexpert.70
Av Lucius' telegram den 14 mars 1916 framgår, att även Stinnes
försökte blanda sig i leken. Denne nämner i ett brev till Bethmann
Hollweg den 19 januari 1916, att han just vistats en längre tid i Sveri
ge.71 Från den 30 mars 1916 föreligger en lång rapport från Stinnes,
som nu åter befann sig i Stockholm. Han redogör för ett tre tillllllar
långt samtal med Uchida hemma hos konsul Lindberg. Uchida hade
därvid betecknat sig som tyskvänlig. Man hade kollllllit överens om att
Lucius och Uchida samma vecka skulle komma samman. I detta sam
manhang nämner Stinnes Lucius som sin "alten guten Bekannten".
Två dagar senare, den 1 april, kunde Stinnes och Lucius rapportera, att
sammankomsten ägt rum. Lucius förklarade i ett telegram till Auswär
tiges Amt, att det visat hur det inte fanns några oöverstigliga motsatser
mellan Tyskland och Japan. Uchida var beredd att vidarebefordra
eventuella tyska önskemål till sin regering.
Vid samtalet den 30 mars utvecklade Uchida planen, att man som ett
nästa steg borde försöka koppla in ryske ministern i Stockholm, Nek
ljudow, samt eventuellt ytterligare någon högre rysk representant. Den
1 april återkom man också till denna tanke. Till förhandlingarna med
Japan knöts således uttryckligen tanken, att Japan skulle förmedla en
fred med Ryssland. Den 22 april kunde Stinnes rapportera till Beth
mann Hollweg, att den japanska regeringen satt sig i förbindelse med
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sin minister i Ryssland, Mottono, och uppdragit åt denne att försöka
finna och föreslå en lämplig person, som kunde gå in i förhandlingarna
med Tyskland som rysk representant.
Den 24 april följde ett telegram från Lucius, vari denne meddelade,
att han samma dag åter haft en sammankomst med Uchida. Denne ha
de därvid gjort fortsatta försök att påverka Ryssland avhängiga av att
Tyskland lovade avstå från Kiatschau. Jagow visade sitt fortsatta en
gagement genom att den 26 april telegrafera ett svar till Lucius. Han
gjorde å sin sida ett uppgivande av Kiatschau beroende av att Japan
�yckades förmå Ryssland att sluta fred. Därvid framhöll han emellertid
Tysklands principiella beredvillighet att diskutera ett avträdande av be
sittningen.
Under tiden skärpte Japan sina krav. Den 6 maj telegraferade Lu
cius, att Uchida vid ett samtal samma dag begärt de tyska kolonierna i
Stilla havet. Också denna fråga hade förberetts av Stinnes. Av tele
grammet framgick, att han redan bearbetat Zimmermann och utverkat
ett klartecken från denne att frågal). kunde få diskuteras. I en margina
lanteckning bekräftade Zimmermann detta. Bethmann Hollweg kon
staterade i randanmärkningar, att han och kejsaren också var införståd
da. Motsvarande bekräftelse telegraferades den 7 maj av Jagow till Lu
cius och under de närmast följande dagarna ägde förhandlingar rum
dels mellan Lucius, Stinnes och Uchida, dels mellan de båda sistnämn
da ensamma.n
Stinnes sände sina rapporter från Stockholm direkt till Bethmann
Hollweg. I ett meddelande från Stockholm den 30 mars 1916 nämndes,
att han omedelbart efter sin återkomst till Berlin skulle söka upp riks
kanslern samt Karl Helfferich. Denne hade före kriget varit chef för
Tysklands mäktigaste bank, "Deutsche Bank". Från 1915 var han
Reichsschatzsekretär. Den 22 maj 1916 utnämndes Helfferich till
Staatssekretär des Inneren. Han underhöll livliga kontakter, bl a med
Ballin samt med dennes representant i Berlin, Arndt von Holtzen
dorff.73
Den 9 maj 1916 framhöll Lucius i ett privat brev till Jagow, att det
vid förhandlingarna framkommit, att Stinnes' huvudmål var en allians
med Ryssland plus Japan. Lucius nämnde också, att Stinnes uppenbar
ligen diskuterat sin allianside med kanslern, Helfferich och möjligen
också med Zimmermann och eventuellt utverkat deras godkännande.
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Lucius hade emellertid gått emot den. Jagow tog samtidigt upp samma
fråga i ett brev till Lucius den 8 maj. I brevet framförde han skarp kri
tik. Jagow talar om "den Knaben Stinnes", vilken anklagas för att vara
en "Gewaltmensch," som helt försökte pressa in politiken i sin egen in
tressesfär och som en hänsyslös intressepolitiker, vilken bara försökte
tillgodose den tunga industrins intressen genom en allians med Ryss
land riktad mot England.
Auswärtiges Amt och diplomaterna ute på fältet riskerade att skjutas
åt sidan genom Stinnes' direkta kontakter med Bethmann Hollweg och
Helfferich. Till skillnad från Warburg synes Stinnes ha försummat att
hålla Auswärtiges Amt informerat. Därmed utmanades byråkratiska
ressortintressen. Detta kan förklara J agows häftiga reaktion liksom
hans och möjligen också Lucius' plöts�iga aktivitet på våren 1916: de
ville inte förlora greppet över förhandlingarna.
J agow önskade också snarast fred med Ryssland men liksom Lucius
bara ett neutralitetsfördrag. Han uppmanade Lucius att ta saken i egna
händer och försöka tränga ut Stinnes. Utkast till riktlinjer för
förhandlingar utarbetades den 8 och 17 maj. Det första av dessa upptog
en defensivallians mellan Tyskland och Japan riktad mot England och
Frankrike. Denna punkt hade emellertid utgått i utkastet den 17 maj.
Samma dag fick hela affären ett brådstörtat slut.
Lucius rapporterade den 17 maj om ett samtal med Uchida, vari
denne på sin regerings vägnar plötsligt tog avstånd från en separatfred.
Japan kunde endast inträda i fredsförhandlingar under förutsättningen,
. att de övriga ententemakterna samtidigt underrättades om att Tyskland
var villigt förhandla om allmän fred. Japan erbjöd sig dock förmedla
ett sådant meddelande. Lucius ställde sig reserverad till förslaget. Han
fick stöd från kejsaren, som förklarade att hela saken var likgiltig så
snart det inte var fraga om separatfred. Jagow hade i sitt brev till Lu
cius den 8 maj gett uttryck för starka tvivel på japanernas uppriktighet.
I sitt drastiska språk betecknade Wilhelm II hela saken som en
"Schwindel".
J agow underströk i ett telegram till Lucius den 18 maj att till grund
för förhandlingarna hela tiden legat tanken på en separatfred med
Ryssland och Japan samt att de nya japanska betingelserna helt avvek·
från dessa förutsättningar. Han önskade inte helt klippa av trådarna
men överlät åt Japan att eventuellt ta nytt initiativ, när det förstod, att
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Tyskland ej ville gå in på allmänna fredsförhandlingar.
Under tiden hade försöken att närma sig Japan via Hintze i Peking
visat sig ofruktbara. Den 14 juni 1916 rapporterade Hintze, att ingen
ting kunde uträttas den vägen. Den 22 juni 1916 följde ett telegram
från Jagow till Hintze, vari meddelades, att också förhandlingarna i
Stockholm inställts.74
Stinnes gav inte upp sina försök att uppnå fred med Ryssland. Den
17 juni 1916 meddelade han Zimmermann, att konsul Lindberg räkna
de med att japanerna skulle återvända till den ursprungliga stånd
punkten och åter ta kontakt beträffande en separatfred. Stinnes hade
också prövat nya vägar för kontakt med Ryssland. Han bifogade med
delandet eri' lång redogörelse för samtal, som ägt rum i Stockholm
under maj och juni med Joseph von Kolyschko. Denne hade tidigare
varit rysk understatssekreterare, var gift med en tyska75 och hade
vänner i Tyskland. Kolyschko hade gamla kontakter till den ryske rege
ringschefen Stiirmer. Han hade i början av maj träffat denne i den
ryska huvudstaden och diskuterat frågan om fredsförhandlingar med
Tyskland samt därefter begivit sig till Stockholm för att med Sti.irmers
goda minne ta kontakt med sina tyska vänner.76 Det nämns inte vem
som fört samtalen med Kolyschko. Det framgår emellertid, att de ägt
rum under kontinuerlig kontakt med Stinnes. 77
Också kretsarna kring Warburg var verksamma. Den 8 juli översän
de· Lucius en lång redogörelse av Fritz Warburg för ett sammanträffan
de, som denne haft två dagar tidigare med två framstående ryssar, le
damoten av riksrådet greve Olssoufiev samt Dumans vicepresident,
Protopopow. Redogörelsen skickades denna gång direkt till Bethmann
Hollweg.78
Zimmermann synes under tiden åter ha försökt bromsa. Den 25 juni
förklarade ha·n, att enligt hans uppfattning för tillfället varje steg från
tysk sida i riktning av en fredlig uppgörelse med Ryssland och Japan
var betänkligt.79
J agow tycks ha varit fortsatt misstänksam mot Stinnes' informella
fredsmedlingsverksamhet. Under förhandlingarna med Kolyschko med
delade Jagow, att han ej betraktade en fortsättning på dem av värde
så länge den ryska regeringen ej i otvetydig form tillkännagav sin vil
lighet att sluta fred. Med anledning av att Stiirmer den 23 juli också
övertog utrikesministerposten vände sig Auswärtiges Amt däremot på
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Jagows uppmaning till ministern i Köpenhamn, Brockdorff-Rantzau.
Den danske utrikesministern Scavenius hade visat stort tillmötesgåen
de i samband med den Andersenska fredsrnissionen på våren 1915. Ja
gow ville veta, om Scavenius betraktade tiden som kommen för nya
fredssonderingar, på vilket Raritzau gav ett nekande svar. Denna
förfrågan understryker emellertid ånyo Jagows intresse av att låta dip
lomaterna hålla i fredsmedlingsförsöken.
Kejsaren satte sig däremot in för att man skulle utnyttja inofficiella
kontakter, varvid han särskilt framhöll judiska sådana, för förhandling
ar med Ryssland. Bethmann Hollweg underrättade Auswärtiges Amt
härom i ett telegram från högkvarteret den 23 augusti 1916 samt med
delade, att kejsaren allt mer bestämt ansåg, att det var dags att be
arbeta Ryssland i riktning av separatfred. Själv reserverade sig Beth
mann Hollweg häremot och förklarade, att han inte ansåg stunden
kommen för tyska erbjudanden om fred. Jagow instämde häri i ett tele
gram till Bethmann Hollweg samma dag.80 Från storfinanshåll togs
emellertid fortsatta initiativ.

V
Det är oklart, vilken roll Wallenberg spelat i samband med
förhandlingarna med Japan. Redan vid de. allra första trevarna, den 7
mars 1915, frågade Zimmermann, om inte Wallenberg kunde användas
för att sondera terrängen. I sitt svar härpå den 15 mars bekräftade Lu
cius, att Wallenberg ställt sig tillmötesgående. Stinnes nämnde i sin
rapport den 1 april 1916, att han samma dag haft ett längre samtal med
Wallenberg. Lw;:ius meddelar också i sitt brev till Jagow den 9 maj
1916, att Stinnes och Uchida diskuterat Wallenberg som en lämplig
person att senare förmedla en allmän fred.81 Wallenberg synes således
inte ha ställts helt utanför förhandlingarna :i:ned Japan. Det finns å
andra sidan inget som tyder på att han spelat någon framträdande roll i
samband med dessa.
Vi kan emellertid konstatera, att Wallenberg fortsatte att intressera
sig för en fred mellan Tyskland och Ryssland. Den 14 februari 1916
rapporterade Lucius strängt förtroligt direkt till Bethmann Hollweg.
Anledningen var, att Wallenberg samma dag informerat om att hans
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bror Marcus varit i Ryssland och där sökt upp utrikesminister Sazo
now. Rapporten underströk, att Wallenberg hade goda kanaler till
Ryssland, även av inofficiell art. Han hade visserligen inte talat i
klartext. Lucius hade emellertid intrycket av att Sazonow berört frågan
om fredsförhandlingarna med Tyskland. Wallenberg hade också fram
hållit, att Ryssland förr eller senare måste erhålla fri genomfart genom
Dardanellerna. Lucius slöt sig till att även denna fråga diskuterats vid
det Wallenbergska besöket hos Sazonow.
Rapporten föranledde ett telegram från Jagow den 19 februari, vari
denne bad om närmare pn;cisering beträffande Wallenbergs syn
punkter i fråga om Dardanellerna. Jagow frågade, huruvida Lucius
trodde, att det låg en rysk sondering bakom Wallenbergs yttranden och
om denne var beredd att förmedla. Redan samma dag träffade Lucius
Wallenberg och rapporterade omedelbart resultatet härav. Det var inte
fråga om någon formlig rysk sondering. Wallenberg ville emellertid
gärna veta den tyska inställningen. Han förklarade sig därvid beredd
att sondera terrängen i Ryssland via Marcus Wallenbe'rg, vilken snart
åter skulle resa till Ryssland. I ett svar till Lucius den 20 februari med
delade Jagow, att han var införstådd härmed under förutsättning av
stark återhållsamhet.
Wallenbergs uttalande gav besked om att han önskade rikta Ryss
lands strävan att få fri förbindelse till världshaven mot Dardanellerna,
således från Skandinavien. Det gav en antydan om den "betalning"
han kunde tänkas kräva åt Sverige för medverkan vid en fredsmedling.
Kravet var inte utan resonans på tysk sida. I det andra utkastet till
riktlinjer för fredsförhandlingar som utarbetades i Auswärtiges Amt
den 17 maj 1916 heter det, att Tyskland skall förmå Turkiet att bevilja
Ryssland rätt att låta enstaka krigsfartyg passera genom Dardaneller
na.82
Det militära läget sommaren 1916 skapade inga gynnsamma
förutsättningar från tysk sida för ett fredsavtal med Ryssland. I början
av juni inledde de ryska trupperna under ledning av general Brussilow
en offensiv och uppnådde stora framgångar mot de österrikiska
trupperna på det södra avsnittet av ostfronten. Först i september ebba
de den ryska offensiven ut. Vid månadsskiftet augusti-september
inträdde Rumänien i kriget på Ententens sida, vilket gav ytterligare
eftertryck åt kraven på en en starkare militär insats i öster. 83 Karl
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Birnbaum har framhållit, hur under intryck härav de tyska fredssträ
vandena hösten 1916 kom att inrikta sig på en allmän fredsuppgörelse.
Detta resulterade i december 1916 i ett gemensamt fredsanbud från
centralmakterna, vilket avvisades av Ententen, medan centralmakterna
förkastade ett förslag från USA,84
Under tiden aktualiserades emellertid också frågan om en separat
fred med Ryssland. Omkring den I oktober 1916 meddelade Wallen
berg Lucius, att han nu ansåg stunden kommen härför och erbjöd sig
sondera i denna riktning. Han hänvisade därvid till att Protopopow
utnämnts till inrikesminister i Ryssland och att detta kunde tänkas leda
till att förre finansministern Kokovtzov, som ansågs vara välvilligt
stämd till en fred, knöts till regeringen. Meddelandet väckte stor
uppmärksamhet, som framgår bl.a. av en notis i amiral Mullers dagbok
den 4 oktober I 9 I 8.85 Den 2 oktober telegraferade Jagow till Lucius,
att Wallenbergs erbjudande om sonderingar tacksamt accepterades.
Bethmann Hollweg underrättade samma dag kejsaren härom, vilken
omedelbart förklarade sig införstådd.
Följande dag, den 3 oktober, framhöll kanslern för kejsaren, att han
inte litade helt på den ryske ministern i Stockholm, Nekljudow. Han
var emellertid övertygad om Wallenbergs förmåga och att denne kunde
spinna andra trådar till Ryssland. Den 10 oktober förklarade kanslern
inför Hindenburg, att han trodde det fanns utsikter till fredsför
handlingar med Ryssland redan i början av den kommande vintern. I
detta sammanhang nämnde han åter Wallenbergs namn. Kanslern
framhöll dennes bemödanden att skapa kontakter till Ryssland samt
underströk, att Wallenberg förmedlat intrycket att Ryssland gripits av
en avgörande krigströtthet.
Den 9 oktober kunde Lucius rapportera, att Wallenberg samma dag
talat med Nekljudow. Denne hade därvid enligt Wallenberg framhållit
den centrala betydelse Ryssland tillmätte fri passage för sin krigsflotta
genom Dardanellerna. Den 21 november preciserade Wallenberg
emellertid kravet till att avse besittningstagande av Dardanellerna.
Zimmermann var inte med på ett tillmötesgående av detta krav. Den
23 november instruerade han Lucius att informera Wallenberg om att
det var omöjligt att diskutera ett avträdande av de segerrikt försvarade
Dardanellerna. Han betonade också, att en överenskommelse med
Ryssland endast kunde komma i fråga på basis av Turkiets medgivan104

de. (Zimmermann ställde sig emellertid inte avvisande till att Ryssland
fick utnyttja vattenvägarna för så oinskränkt passage som möjligt ge
nom Dardanellerna.)86
Zimmermanns önskemål om en tysk expansion i sydost, mot den mu
hammedanska världen och med Turkiet som brygga, 87 kan ha spelat en
roll i detta sammanhang. De täckte sig därvid med vissa intressen inom
storfinansen.
Av de fyra framstående representanterna för den tyska storfinansen
som vi inledningsvis nämnde möter vi i september 1916 också ett initia
tiv med anknytning till den fjärde av de nämnda: stålmagnaten
Thyssen. Den framträdande centrumpolitikern Matthias Erzberger har
av Fritz Fischer. betecknats som "politischer Vertrauensmann" sa för
Thyssenkoncernen. Den 18 september översände Erzberger till
Zimmermann ett memorandum från August Thyssens son, Fritz
Thyssen. Häri pläderades eftertryckligt för en separatfred med Ryss
land. Som eftergift till detta land rekommenderades, att dess
målsättning i form av tillträde till världshaven skulle tillgodoses genom
att det bereddes tillgång till N arvik. Denna lösning innebar ett offer i
form av de stora nordsvenska järngruvorna. Tyskland kunde emellertid
söka kompensation härför i Frankrike. Thyssen framhöll, att det var
lättare att förverkliga Rysslands målsättning på detta sätt än på bekost
nad av Turkiet och Bulgarien, med vilka länder Tyskland var
förbundet genom allianser. Beträffande Sverige och Norge behövde
man inte ta samma hänsyn.
I denna fråga kunnde man samarbeta med bulgariska intressen. Den
23 oktober anhöll Bethmann Hollweg hos kung Ferdinand av Bulga
rien, att det bulgariska sändebudet Rizow i Berlin skulle "rå utnyttjas för
sonderingsförsök gentemot Ryssland. Han framhöll, att Rizow hade go
da kontakter till ryska kretsar och att vänner till honom uppehöll sig i
Skandinavien. Av en telegramväxling mellan det tyska sändebudet i
Bulgarien, Oberndorff, och Jagow den 15-18 november framkommer
en rad närmare detaljer rörande detta projekt. Bakom det låg ett
förslag av en tysk bankir, konsul Marx, om vilken det framhölls, att
han hade många handelsrelationer, också i utlandet. Förslaget gick bl a
ut på att Ryssland skulle få fria händer i norra Skandinavien, dvs sam
ma tanke som framförts av Fritz Thyssen. Det synes ha varit nära sam
ordnat med dennes initiativ•, också tidsmässigt. Av ett brev från Marx
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till Jagow den 19 september 1916 framgår, att de haft täta sammanträf
fanden i böijan av månaden för att diskutera planen, inklusive den
skandinaviska frågan.89 Den är intressant som uttryck för att åsikterna
inom storfinansen ingalunda var homogena. Således har det framhål
lits, att August Thyssen och en del av den tunga· industrin var utom
ordentligt intresserade av en annexion av det franska gruvområdet
Longwy-Briey. Importen av svensk malm kunde därvid tjäna som mot
argument mot en dylik annexion, beträffande vilken t.ex. Ballin (re
darintressena) synes ha varit kallsinnig.90
Den 18 november framhöll Jagow, att planen emanerade från Marx
och uttryckte starka reservationer. Han betecknade den som knappast
antagbar med hänsyn till Sverige. Han kunde emellertid tänka sig en
aktion dv Rizow och Marx i syfte att endast uppnå kontakt med vissa
ryska kretsar. Den 31 januari 1917 notifierade Auswärtiges Amt lega
tionerna i Norge och Danmark om att Rizow inkognito ämnade besöka
Skandinavien under två veckors tid för att hos sina ryska vänner in
formera sig om förhållandena i Ryssland.9l
Också Andersen erbjöd sig åter att medla med hjälp av den danska
kungafamiljen. Brockdorff-Rantzau rapporterade härom från Köpen
hamn den 30 januari 1917 och förklarade, att Andersen var beredd att
resa till Ryssland tillsammans med den danske prinsen Valdemar. Den
31 december förklarade sig Zimmermann införstådd härmed.92
Det framgår inte, huruvida Ballin varit engagerad i detta nya erbju
dande från Andersen. Vi kan emellertid konstatera, att han under
hösten 1916 intressat sig för möjligheten till kontakt med Ryssland ge
nom förmedling av en schweizare, Edgar Brun. Den 5 oktober 1916
vände sig Ballin via Arndt von Holtzendorff till Zimmermann. Han me
delade, att Brun länge varit sekreterare hos den tidigare ryske konselj
presidenten Witte (död 1915). Brun besökte på den schweiziska rege
ringens uppdrag ofta Ryssland. Han hade många kontakter där, bl.a.
med en furst Andronikow. Om denne framhölls det, dels att han hade
stort inflytande hos änkekejsarinnan och på tsarevnans omgivning
(Rasputin), dels att han var mutbar. Ballin ville fråga sig för, hur
Auswärtiges Amt ställde sig till kontåktförsök via Brun. Därvid betona
de han, att Auswärtiges Amt ej behövde träda fram i samband härmed
- det hela kunde således ske på informella vägar. Zimmermann vilken under tiden efterträtt Jagow som statssekreterare - ställde sig
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emellertid reserverad härtill. Han önskade att Brockdorff-Rantzau
skulle kopplas in och obemärkt ta kontakt med Brun. 93
Medan Köpenhamn således åter tycktes komma i centrum för freds
medlingsförsök meddelade Lucius den 23 februari 1917 från Stock
holm, att Wallenberg på sista tiden inte haft några intressanta nyheter
från Ryssland,94

VI
Beträffande de första fredstrevarna till Ryssland under vintern
1914-15 har Fritz Fischer framhållit, att man både inom 'ryska och vissa
antiryska österrikiska kretsar uppfattade dem som ett uttryck för en
påverkan av storfinansen på den tyska statsledningen.95 Den tidigare
nämnde svenske politikern Erik Palmstierna följde noga den utrikespo
litiska utvecklingen och hade flitiga kontakter, bl a med Wallenberg.
Den 13 september 1915 noterade Palmstierna: "Det talas mycket om
att Wallenberg via Schultz Maz Warburg - sökt förmedla den tyska
storfinansens privata separatfredssträvanden med Ryssland. Lucius
skulle därvid spela en framträdande roll."96
Redan av samtida iakttagare uppfattades således de tyska fredsinitia
tiven gentemot Ryssland under första världskriget som emanerande
från storfinansen, med Wallenberg och Lucius som viktiga förmedlare.
Vår :undersökning har i stort sett bekräftat riktigheten av denna upp
fattning.
Beträffande den tyska storfinansens roll har vi kunnat konstarera, att
fyra av qess främsta företrädare
Ballin, Stinnes, Warburg och
Thyssen -direkt eller indirekt var engagerade i fredsmedlingsförsök gent
emot Ryssland, om än med olika inriktning och målsättning. Stinnes
och Warburg engagerade sig därvid särskilt för kontakter via Stock
holm.
Wallenberg visade sig vid olika tillfällen beredd driva en aktiv och
djärv fredspolitik. Under den internationella kris, som föregick krigsut
brottet, varnade han den 2 augusti 1914 England, att.om det gick med i
kriget skulle Sverige sluta upp på Tysklands sida. I forskningen är man
överens om att denna varning innebar ett farligt risktagande, vilket sat
te neutraliteten i fara. Både England och Tyskland, som underrättades
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om initiativet, kunde ta det som anledning att dra in Sverige i kriget. 97
Här synes en konfliktreducering ha satts före t o m målsättningen neu
tralitet. I apri l 1915 gjorde Sverige ett nytt utspel. Kung Gustaf och
Wallenberg intervenerade i en gemensam aktion för att hindra Italiens
krigsinträde.98 Till regeringens fredssträvanden kan man vidare räkna
de av Wallenberg energiskt bedrivna försöken att åstadkomma en
avspänning i det genom den långvariga unionskrisen infekterade förhål
landet till Norge och en mer eller mindre vittgående nordisk neutra
litetspolitisk samverkan. 99
I mitten av februari 1915 erbjöd kung Gustaf tsaren sina tjänster som
fredsmedlare. Anbudet avvisades emellertid. Enligt Carlgren täcktes
initiativet, vilket ursprungligen avsåg en separat fred med Ryssland, av
Wallenberg. Denne hade vid samma tid, omkring den 1 mars 1915, ett
samtal med den österrikiske ministern Hadik om en eventuell svensk
fredsmedling.wo Den 20 juli 1915 framhöll Bechmann Hollweg ·vid
;;amtal med Taube, att Wallenberg uppenbarligen önskade fred. Taube
i sin tur meddelade den 3 augusti 1915 Bethmann Hollweg, att han
bakom ryggen på Wallenberg haft ett mycket framgångsrikt samtal
med kung Gustaf i Stockholm. Han uppgav, att kungen uttryckt det
största intresse av att ingripa aktivt på Tysklands sida. Beträffande
Wallenberg framhöll emellertid Taube kritiskt, att denne endast skulle
kunna vinnas genom "det allra yttersta tryck" av kungen och endast
om han misslyckades att förverkliga sitt ideal, vilket var att "spela fre
medlare mellan Tyskland och Ryssland."!01 Wallenberg hade då ge
nom Warburgs besök fått kontakt med de tyska storfinanskretsar, som
var engagerade för fred.
Wallenbergs medlingsförslag till Warburg sommaren 1915 kan ha va
rit ett utspel för att hindra en allians med Tyskland. Den ligger emeller
tid också i linje med hans klart uttalade handelspolitiska intresse för
Ryssland. En svensk fredsmedling kunde därvid utnyttjas inte bara för
att tillgodose ekonomiska intressen utan också för att försöka kanalise
ra en eventuell rysk strävan att nå världshaven i riktning mot Dardanel 
lerna, såsom det framlyser i samband med Wallenbergs nya med
lingserbjudande hösten 1916. 102
Vid båda dessa initiativ var Lucius inkopplad. Dennes sista uppdrag
före kriget hade varit som ambassadråd i S:t Peterburg. Han kände
således ryska förhållanden väl och följde från Stockholm utvecklingen i
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Ryssland, inte minst i fråga om tecken på fredsvilja. Hösten 1914 rap
porterade t ex Lucius till Auswärtiges Amt om oenighet i den ryska kej
sarfamiljen,103 i februari-mars 1915 om besök av den svensk-ryske in
dustrimagnaten Emanuel Nobel i Stockholm, vilket han tolkade som,
ett möjligt uttryck för en försiktig fredstrevare från vissa ryska kretsar
(kring Witte), 104
Den 15 oktober 1914 noterar Palmstierna om ett samtal med den då
till Stockholm nyligen anlände Lucius. Denne beklagade därvid kriget.
J;>almstierna som ofta gav uttryck för en kritisk inställning till Tysk
land och dess officiella representanter i Sverige uppfattade emellertid
Lucius som sjudande av hat mot England och Ryssland. Denne gav vis
sa ryska kretsar, däribland storfurst Nikolaj, huvudsku.lden för krigsut
brottet.10:i Palmstierna nämner vidare i sin dagbok för den 31 mars
1915, att Wallenberg sagt honom vid ett samtal denna dag, att "Reiche
nau hade varit svår men v. Lucius (var) något bättre."106 Detta ger inte
uttryck för någon större entusiasm. Från och med våren 1915 synes Lu
cius - om än med växlande intensitet ha engagerat sig för att jämna
vägen för en fred med Ryssland. Vi kan konstatera, att han därvid stått
i nära kontakt med Stinnes och Warburg, dvs de båda representanter
för den tyska storfinansen som personligen agerade i Stockholm, liksom
med Wallenberg. I juli 1915 framhöll Lucius i ett brev till sin kollega i
Köpenhamn, Brockdorff-Rantzau, att han stod Wallenberg nära. 107
Denne i sin tur stödde demonstrativt den av aktivisterna pressade Lu
cius bl a genom att den 10 mars 1916 söka upp Rantzau och som den
ne omedelbart inrapporterade till Berlin framhålla, att han mycket
gärna samarbetade med Lucius.108 Vi har också konstaterat, att War
burg i sina rapporter från Stockholm starkt betonade det goda förhål
landet mellan Wallenberg och Lucius. Ett privatbrev till Wallenberg
med nyårsönskningar den 1 januari 1917 från Lucius, som befinner sig
i Tyskland över helgen, uttrycker stor intimitet och gemensam
förhoppning om fred. Lucius ger dock uttryck för pessimism beträffan
de framgången av centralmakternas just aktuella appell om allmän fred.
Med stor öppenhjärtighet nämner han, att han passat på att besöka
Zimmermann i Auswärtiges Amt. Lucius hoppas också få träffa Beth
mann Hollweg (som var borta över helgdagarna) på sin återresa genom
Berlin. Han lovar att berätta utförligt muntligen om intrycken från sin
resa efter återkomsten till Stockholm.109
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Lucius' samarbete med Wallenberg synes i allmänhet ha uppskattats
eller i varje fall tolererats av Jagow som ledare för Auswärtiges Amt.
De svenska och finska aktivisterna och med dem samverkande tyska in
tressen sköt emellertid in sig på Wallenberg och Lucius. I samband
med den sommaren 1915 akuta frågan om den fortsatta krigföringen
framträdde en brytning skarpt. Drottning Victoria som ledare för de
svenska aktivi�terna försökte få Wallenberg avlägsnad. Lucius kritice
rades av de svenska och tyska emissarier Zimmermann arbetade med
vid sina försök att föra Sverige in i kriget.110Wallenberg och Lucius å
sin sida gjorde ingen hemlighet av sin kritiska inställning till
drottningen och aktivisterna. I ett brev till Bethmann Hollweg den 12
maj 1916 anklagade Lucius drottningen för att göra de tyska intressena
en björntjänst genom att satsa på aktivisterna i stället för på ett gott
förhållande till WallenbergJ11 Kanslern synes därvid under kompromis
sande mellan olika intressen och i medvetande om den starka ställning
Wallenberg hade i Sverige i allmänhet ha intagit en positiv attityd till
Lucius och dennes samarbete med Wallenberg.112
Vintern 1916-17 kom en brytning åter till häftigt utbrott i samband
med en ny kris, som skärpte kontrasten mellan olika handlingslinjer i
den tyska politiken, manifesterade å ena sidan genom fredsförsök, å
andra sidan genom en upptrappning av kriget, kulminerande i prok
lamerandet av det oinskränkta ubåtskriget den 31 januari 1917,113 Sam
tidigt skedde viktiga personella förändringar. Vid månadskiftet augusti
september 1916 övertog Hindenburg och Ludendorff gemensamt led
ningen av generalstaben. I november 1916 blev Zimmermann statssek
reterare och chef för Auswärtiges Amt. Särskilt de båda sistnämnda
var energiska motståndare till eftergifter gentemot Ryssland. Luden
dorff önskade en fast anti-rysk front från Skandinavien till Turkiet!14
Vi har mött Ludendorff och Zimmermann som sinsemellan nära liera
de representanter för de gentemot Ryssland expansionistiska
strävanden, vilka vi härlett till agrar-konservativa intressen.
Drottning Victoria riktade under hösten 1916 åter skarp kritik mot
Lucius, men Jagow höll en skyddande hand över honom.11 5 I december
1916, således efter det att Zimmermann blivit chef, tog man emellertid
i Auswärtiges Amt emot en svensk emissarie för kretsar i Stockholm
som motarbetade Wallenberg och som angrep Lucius' samarbete med.
denne! 16 I januari 1917 vände sig Jonas Castren, en ledande finsk akti110

vist, till Zimmermann med klagomål över Lucius. Denne försökte
försvara sig i ett långt brev till Zimmermann den 8 februari 1917. Däri
framhöll Lucius, att han ännu vid ett besök i Auswärtiges Amt i augusti
1916 fått beskedet, att man från tysk sida inte önskade ett svenskt ingri
pande i kriget. Vid Lucius' senaste vistelse i Berlin - varmed uppenbar
ligen avses det ovan nämnda besöket vid årsskiftet - hade emellertid
Zimmermann meddelat, att ett aktivt ingripande från svensk sida var
önskvärt. Lucius hävdade, att han genast gjort sitt bästa för att följa
denna instruktion.11 7
Omedelbart efter sin återkomst till Stockholm från besöket i Tysk
land hade Lucius den 8 januari rapporterat om ett samtal med Ham
marsköld, Av rapporten framgick, att han i enlighet med Zimmer
manns nya anvisningar betonat Tysklands önskan om ett svenskt ingri
pande i kriget och om en svensk mobilisering som tryck mot Ryssland.
Lucius hade vidare hänvisat till att han stod under angrepp för att vara
alltför följsam gentemot Wallenberg. Han lät det framgå av rapporten,
att Hammarsköld ställt sig främmande härti ll.118
Trot<; Lucius' förklaringar försökte Zimmermann få bort honom från
Stockholm. Ett tillfälle tycktes yppa sig genom brytningen med USA
till följd av det oinskränkta ubåtskriget. Ambassadören i Washington,
Bernstorff, måste omplaceras. Zimmermann föreslog, att Bernstorff
skulle överta Lucius' post. Förslaget fälldes emellertid i mars 1917.119
Zimmermann var också medveten om att W�1enberg inte var något
villigt verktyg för hans planer. Den 1 februari 19'17 meddelade han Lu
cius, att man ur säker källa erfarit, att Ryssland dragit bort trupper
från den svensk-ryska gränsen. Detta erbjöd ett g ynnsamt tillfälle för
Sverige att rikta krav mot Ryssland under samtidig mobilisering och
truppkoncentration vid finska gränsen. Zimmermann framhöll emeller
tid, att det inte var troligt, att Wallenberg skulle medverka härtill. I
stället måste någon annan påverkas. 120
Under intryck av bl a ökande tryck från de båda stormaktslägren
befann sig Sverige sedan hösten 1916 i en regeringskris.121 Den utmyn
nade i regeringen Hammarskjöld-Wallenbergs avgång i slutet av mars
1917. Ny utrikesminister (i en högerregering) blev Arvid Lindman. Det
bar framhållits om honom, att han kriticerat Wallenberg, var tyskvän
llg och angelägen om förankring på bondehåll.122 På hösten 1917 bil
dades en liberal-socialdemokratisk regering, där Johannes Hellner blev
111

utrikesminister och övertog Wallenbergs funktion som språkrör för
storfinansen.123
Söderpalm har visat, hur kapitalistiska och antikapitalistiska intres
sen gick skarpt emot varandra i Sverige under denna brytningsperiod.
Bonderörelsen spelade därvid en framträdande roll. Åtminstone i sin
press var den profilerat antikapitalistisk och starkt tyskvänlig. Av dess
partiorganisationer stod Jordbrukarnas riksförbund ideologiskt närmast
aktivismen och ultrakonservatismen.124
I detta sammanhang kan följande noteras. Den tyska propagandan i
Sverige leddes av Friedrich Stieve,125 pressattache vid legationen i Stock
holm. I sin verksamhet samarbetade han med representanter för olika
tyska nyhetsorgan. Bland dem var bl a Dr Stintzing från Deutsche
Tageszeitung. I sitt brev till Zimmermann den 8 februari 1917 nämnde
Lucius, iitt Stintzing just gjort "taktlösa personliga angrepp" på Wal
lenberg, mot vilka Lucius med skärpa inskridit och över vilka han be
svärade sig.
Den 4 oktober 1917 rapporterade Stieve till Auswärtiges Amt om sin
verksamhet. Han meddelade, att han i samarbete med Stintzing särskilt
inriktat sig på de nationella och tyskvänliga bönderna, vilka genom
bondetåget 1914 demonstrerat sin politiska medvetenhet. Bl a hade
man ekonomiskt understött böndernas organ "Vårt Land och Folk,"
deras partiorganisationer och valrörelser. Den 10 oktober 1917 medde�
lade understatssekreterare von dem Bussche-Haddenhausen (speciellt
ansvarig för ekonomiska angelägenheter), att Stieve och Stintzing per
sonligen besökt AuswärtigesAmt. De hade därvid lagt fram en plan för
samarbete mellan svenska och tyska agrara organisationer, vilken
syntes "zweckentsprechend. "126
Dessa episoder ger ett intressant uttryck för försök till samverkan
mellan likartade ekonomiska intressen i Tyskland och Sverige och an
tyder, att en dylik samverkan inte bara var begränsad till det utrikespo
litiska fältet.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att den tyska och svenska po
litiken gentemot Ryssland liksom också de inbördes tysk-svenska rela
tionerna under första världskriget präglades av en höggradig spänning
mellan olika ekonomiska intressen. I· Sverige hade storfinansen under
större delen av kriget genom Wallenberg och senare Hellner ett tongi
vande inflytande över utrikespolitiken, medan det i Tyskland ofta var
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andra krafter, som definierade nationens intressen. Storfinansens freds
strävanden mötte där delvis också skarp konkurrens från utrikesför
valtningen och de komplicerades av skiljaktiga intressen inom storfi
nansen. Med hjälp av släktskapsrelationer, vänskapsband, affärskon
takter och partipolitiska förbindelser byggdes emellertid ett kontaktnät
upp under utnyttjande av både formella och informella kanaler.
Därmed skapades en plattform, vilken möjliggjorde preliminära freds
kontakter. Den innebar även, att förtroendefulla förbindelser och en in
tressegemenskap etablerades med den svenska utrikesledningen under
Wallenberg. Detta kan ha spelat en viktig roll för dennes möjligheter
att fullfölja sin politiska linje och därmed för bevarandet av Sveriges
neutralitet.
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Zusammenfassung
Fast während <ler ganzen Dauer <les Ersten Weltkriegs war Freiherr Hellmuth Lucius
von Stoedten deutscher Gi:sandter in Stockholm. Schwedischer Aussenminister war von
1914 bis 1917 Knut Wallenberg aus der bekannten schwedischen Hochfinanzfamilie.
In <ler älteren Literatur wird erwähnt, dass Lucius mit Unterstlitzung Wallenbergs ver
suchte, einen Separatfrieden zwischen. Deutschland und Russland zu vermitteln, doch
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ohne das beider Einsatz und die Motive daför näher erläutert werden. In dem vorHegen
den Aufsatz werden Lucius' und Wallenbergs Bemi.lhungen, Russland aus dein Krieg
herauszuföhren, dargestellt. Diese Bemi.lhungen werden als Ausdruck deutscher und
schwedischer Finanzinteressen und -bestrebungen gesehen, an denen sich etliche der po
litisch ak tivsten Vertreter der deutschen Hochfinanz eifrig beteiligten. Dabei gerieten
diese Bemi.lhungen in Gegensatz zu den in beiden Ländern vorhandenen agrar
konservativen Interessen, die ein deutsch-schwedisches Zusammengehen gegen Russland
wiinschten.

122

UTVECKLINGEN AV UBÅTSVAPEN OCH UBÅTS
KRIGFÖRING I TYSKLAND 1919-1935
En hemlig organisation byggs upp
Av Leif Stjerna

I. INLEDNING OCH BAKGRUNDSTECKNING
1. Val av undersökningsobjekt. Syfte och uppläggning
Genom de allierades seger över Tyskland år 1945 föll mängder av ar
kivmaterial i segrarmakternas händer. Större delen av materialet fördes
till National Archives i USA och Whaddon Hall i Storbritannien, där
det förvarades fram till slutet av 1950-talet, då det efter diplomatiska
förhandlingar började återlämnas till Västtyskland. 1.
Delar av det beslagtagna materialet användes mot de 22 huvudan
klagade i Nfö;nbergsprocessen 1945/46, bland vilka ubåtsvapnets chef
storamiral Karl Dönitz befann sig, liksom i de mindre krigsförbry
tarprocesser som följde. Processmaterialet finns utgivet i ett ansenligt
antal volymer tillsammans med förhören bl a under titlarna: Trial oj
the major war criminals before the International Military Tribunal, 2
War crimes tria[s 3 och Trials of war criminals before the NuernbergMili
tary Tribunals under Control Council law no. 10. 4 Dokumentvolymerna
i nnehåller två typer av material: åklagarmaterial, som anskaffats i syfte
att döma de anklagade och försvarsmaterial, sammanställt för att
försvara de anklagade. s
Genom att det väldiga arkivmaterialet gjorts tillgängligt för
forskning och även i viss mån publicerats , har många problemområden
belysts i tysk historia, men det finns alltjämt viktiga sådana, som ägnats
liten uppmärksamhet i forskningen. Hit hör ubåtsvapn'ets utveckling,
som med få undantag hittills endast berörts i samband med be
handlingen av krigsmarinen i sin helhet. 6 Ett viktigt undantag utgör
Rösslers nyutkomna arbete: Geschichte des deutschen Ubootbaus. Detta
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ger en ytterst detaljerad presentation av det tyska ubåtsvapnets tek
niska utveckling med tyngdpunkten vid perioden 1939-1945. Vissa
grunddrag i ubåtsvapnets allmänna utveckling presenteras också för att
tjäna som förbindelselänk mellan de olika tekniska data.7 Den
forskning, som bedrivits i syfte att klargöra något eller några mera
djupgående problem rörande ubåtsvapnet, har emellertid koncentrerats
till första världskriget.8 Detta är en av anledningarna till att författaren
anser det angeläget att mera systematiskt belysa .planering och utveck
ling av ubåtsvapen och ubåtskrigföring i Tyskland under mellankrigs
tiden och andra världskriget. En annan och viktig anledning utgör det
faktum, att ubåten haft och fortfarande har relevans för den krigföring,
som utvecklats under detta sekel och som präglats av en successivt
fortskridande teknologisering, effektivisering och brutalisering. Andra
exempel på vapen i denna utvecklingstrend utgörs av gas, pansar och
flyg.
För förståelsen av den teknologisering, effektivisering och bruta
lisering av krigföringen som ägt rum, är det alltså av betydelse att
utreda: hur gick det till, när Tyskland efter nederlaget i första
världskriget åter satsade på ubåtsbyggande och ubåtskrigföring? Vilka
konsekvenser fick detta?
När det gäller att förklara inriktningen av rustningar och krig
föring,har man traditionellt pekat på militärstrategiska och politiska
ideer, tidigare erfarenhet samt teknologiska och utrikespolitiska fak
torer. Under senare år har man också alltmer uppmärksammat inrikes
politiska 9 samt ekonomiska, sociala och organisatoriska faktorer. 10 I
fråga om konsekvenserna· av rustningar och krigföring har senast en
ekonomhistoriker Ulf Olsson påpekat de militära rustningarnas
utomordentliga betydelse för den industriella utvecklingen i ett land.
Den kan verka som en spjutspets, vilken t ex genom sina precisionskrav
verkar ledande för en stor del av industrin}! Den stora skala de moder
na rustningsprojekten antagit aktualiserar också f�ågan om deras socia
la konsekvenser och deras återverkningar beträffande miljön och exp
loaterandet av mänsklig arbetskraft och naturresurser. Vad betydde
t ex den tyska ubåtsprod.uktionen för utnyttjandet av krigsfångar och
koncentrationslägerfångar i industrin?
I föreliggande undersökning skall intresset fokuseras på växelspelet
mellan å ena sidan ubåtsbyggande och ubåtc;krigföring och å andra si-
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dan en rad av faktorer vilka grovt kan indelas i följande kategorier:
I. Ideologiska faktorer
IL Ekonomiska, indust.riella och teknologiska faktorer
111. Sociala, särskilt organisatoriska faktorer
IV. Utrikes- och inrikespolitiska faktorer
V. Psykologiska faktorer.12
Den inbördes ordningen mellan de olika faktorerna är svår att mäta,
varför de inte bör uppfattas som graderade.
Förändringen i tiden d v s utvecklingen skall studeras. Denna skall
inte uteslutande betraktas som en rationell process - sociala och orga
nisatoriska konflikter, partikulära intressen etc skall således uppmärk
sammas.
Vilka olika stadier eller faser kan urskiljas i utvecklingen av ubåts
byggande och ubåtskrigföring? Preliminärt kan sju stadier eller faser
urskiljas:
I. 1919-1935, då en hemlig ubåtsorganisation byggs upp,
2. 1935-1938, då Tyskland åter kan bygga ubåtar öppet, men begränsar
byggandet,
3. 1938-1939, då marinen genom Z-planen kraftigt ökar ubåtsvapnets
tänkta numerär, men då man samtidigt planerar en stor utbyggnad av
den övriga marinen,
4, 1939-1941, då den tyska marinen helt vill satsa på ubåtsvapnet, men
samtidigt övriga försvarsgrenar önskar en satsning på sina respektive
vapen, varför en kamp om anslagen börjar.
5. 1941-1943, då ubåtsvapnet kommer i skuggan av Operation Barba
rossa, anfallet på Sovjetunionen,
6. 1943, då en helhjärtad satsning på ubåtar sker,
7. 1943-1945, trots motgångar beslutas om en ny stor satsning på ubå
tar.
Föreliggande uppsats behandlar den första fasen, således 1919-1935.
Vissa grunddrag i utvecklingen före 1919 ska inledningsvis belysas som
en kort bakgrundsteckning.
2. Ubåtsvapnet fram till 1918. En bakgrundsteckning
De första trevande försöken i Tyskland att konstruera en farkost för
bruk under vattnet gjordes redan på 1400-talet. Det var emellertid först
i början av 1900-talet som intresset för ubåtar stegrades i Tyskland.13
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De militärteoretiska föreställningarna kretsade i Tyskland vid sekel
skiftet kring tanken på byggandet av en stor slagskeppsflotta. Den som
stod bakom denna· satsning var Alfred v. Tirpitz, vilken som de flesta
samtida sjömilitärer i nyckelpositioner, uppenbarligen tagit starka
intryck av del} amerikanske teoretikern Mahans teser om att slagskep
pen var en flottmakts ryggrad.14 Tirpitz' flottbyggnadsprogram av år
1898 och 1900 innehöll inga riktlinjer för ett ubåtsbyggande, vilket kri
tiserades. Kritikerna ville i stället se ett flottbyggnadsprogram som tog
hänsyn till det nya vapen, som internationellt sett redan i slutet av
1800-talet fått sitt genombrott, nämligen ubåtsvapnet. Tirpitz ville
däremot dröja ytterligare några år med ubåtsbyggandet.15
De första initiativen till ett ubåtsbyggande togs redan i början av år
1902, då en ingenjör - d'Equevilley - vid det Kruppägda Germania
werft i Kiel presenterade ritningar till en ubåt. Varvet beställde en pro
totyp som var färdig i juni 1903.16
Den förste, som på ett markant sätt kritiserade Tirpitz' flottbygg
nadsprogram särskilt det av år 1900 var en pensionerad marinof
ficer av lägre rang - kapten Frans Rust. Ar 1904 efterlyste denne i en
publicerad bok ett program för ubåtsutveckling och poängterade
ubåtens värde såväl offensivt som defensivt. Samma år fördes ubåtsfrå
gan upp på riksplanet i det Wilhelm Kardorff, som tillhörde det
moderat-konservativa rikspartiet, förde fram frågan i riksdagen. Han
påpekade att andra stormakter utvecklade ubåtar och frågade varför
Tyskland u_nderlät att prova sådana. I sitt svar avvisade Tirpitz tanken
på att ett ubåtsvapen skulle kunna ha någon avgörande betydelse i ett
krig.
Påföljande år 1905 - röstade emellertid den tyska riksdagen ige
nom ett anslag på l 1/2 miljon mark för provandet av ubåtar.17Den
första ubåtsbeställningen gjordes hos Germaniawerft i Kiel. Ubåten
levererades år 1906 efter drygt ett och ett halvt års byggtid! 8 Trots sin
skeptiska hållning mot ett ubåtsvapen förordade Tirpitz ett ökat anslag
för fortsatt utbyggnad, Han fortsatte emellertid att prioritera de stora
fartygen, vilket medförde viss opposition.J9 Under perioden 1905-1914
utnyttjades endast två varv för ubåtsbygge, nämligen Germaniawerft i
Kiel och Kaiserliche Werft i Danzig.20 De första ubåtskonstruktionerna
var bristfälliga, varför man kan b�trakta dem som experimentubåtar.21
De konstruktöri;:r, som berördes av ubåtsbyggandet, ställdes inför olika
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problem såsom styrdugligheten hos ubåtarna, själva motorerna och
ubåtsstorleken. När det gällde motorerna användes till en början pet
roleumexplosionsmotorn. Denna visade sig kräva hög bränsleåtgång,
och ständig tillsyn varför ubåtarnas aktionsradie begränsades.
Ubåtskonstruktörerna riktade ·tidigt sin uppmärksamhet mot dieselmo
torn och år 1910 levererade Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg den
första.22 Ubåtarnas aktionsradie förbättrades högst avsevärt genom den
nya motorn. 23
Den första mera uppmärksammade teoribildningen i Tyskland, som
behandlade ubåtsvapnet, publicerades av f. viceamiralen Galster år
1908, i vilkens arbete uttrycken Grosskrieg och Kleinkrieg myntades.
Det förra uttrycket innebar en satsning på slagskepp, medan det sena
re, vilket förespråkades av Galster själv, innebar en satsning på mindre
enheter samt testandet av ubåtar.
Samma år framkastade en annan icke aktiv marinofficer - f.
viceamiralen von Schleinitz - tanken på att använda ubåtar i ett han
delskrig mot Storbritannien, men enligt Spindler fäste de ledande :mi
litärerna inte något större avseende vid detta förslag. De planer, som
gjordes upp förutsåg en användning av ubåtsvapnet i kamp mot fien
dens flotta. 24
Anslagen till ubåtsvapnet hölls under de första åren nere på en obe
tydlig nivå. De öbdes väsentligt först under åren närmast före krigsut
brottet 1914.25
År 1912 förordade Tirpitz ett årligt byggande av sex ubåtar tills ett
sammanlagt bestånd ·a v 72 ubåtar uppnåtts.26 Vid krigsutbrottet förfo
gade Tyskland över 29 ubåtar. Av dessa var fyra stycken inte tillräckligt
dugliga för en användning i offensivt syfte. Tio av de 29 ubåtarna var
dieseldrivna.
Då Storbritannien i oktober 1914 minerade Engelska kanalens in
lopp öster om Dover-Calais och blockerade tillfartsvägen mellan At
lanten och Nordsjön27 framställdes i Tyskland krav på ett handelskrig
med ubåtar.
Chefen för amiralsta ben Pohl beordrade den 4 november 1914 en
undersökning för att utreda möjligheterna att åstadkomma en blockad
mot Storbritannien med hjälp av ubåtar. Den 7 november rekommen
derade Pohl i ett memorandum ställt till rikskanslern att en sådan bloc
kad snarast skulle iscensättas.
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Det fanns emellertid de, som ville gå ett steg längre: Örlogskapten
Bauer, som var chef för ubåtsvapnet, ville enligt en rapport till Flotten
kommando den 8 oktober 1914 börja ett handelskrig med ubåtar längs
Storbritanniens kust som svar på detta lands blockad, vilken Bauer an
såg stå i strid med Haagkonventionen. Han fick stöd av flera ledande
officerare, men Pohl avslog förslaget. Det fanns emellertid en allmänt
utbredd opinion för ett handelskrig med ubåtar. I två betänkanden
framhöll amiral Scheer, som var chef för den andra slagskeppseskadern,
nödvändigheten av att använda ubåtar i en handelsblockad mot Stor
britannien. Ungefär vid samma tid framförde Bauer ett förslag om att
Tyskland i slutet av januari 1915 skulle starta ett handelskrig med ubå
tar.28 Om man ser på läget 1914 kan man konstatera att Tyskland till
sjöss var underlägset Storbritannien. En effektiv blockad av Tyskland
kunde genomföras av Storbritannien, medan det omvända förhållandet
inte ägde någon realitet, eftersom den tyska högsjöflottan dels inte
skulle kunna operera långt från hemlandet, då baser saknades att anlö
pa vid behov, dels att man var numerärt underlägsen.29 En satsning på
ubåtar skulle kunna medföra en rad fördelar: ubåten var både kost
nadsmässigt att föredra och gick snabbt att producera. Detta var ett sätt
att öka numerären samtidigt som baser ej krävdes. En nackdel skulle
vara att en handelsblockad kunde skapa internafr nella förvecklingar.
Tanken på ett handelskrig med ubåtar stötte först på motstånd från
Tirpitz, vilken alltjämt förespråkade ett förintelseslag med hjälp av
slagskeppen. Han ansåg att ett handelskrig borde uppskjutas tills
tillräckligt många ubåtar fanns att tillgå. Trots Tirpitz' protester prok
lamerades handelskrig i februari 1915. P g a att internationella förveck
lingar uppstod gjordes en begränsning i handelskrigföringen på inrå
dan av rikskanslern och utrikesministern. Inskränkningen innebar att
neutrala fartyg undantogs från handelskrigföringen. Efter en kort pe
riod slopades inskränkningen. Under våldsamma protester från Tirpitz,
som under tiden helt ändrat ståndpunkt och nu var anhängare av ett
fortsatt handelskrig, upphörde detta i april 1916 efter påtryckningar
från framför allt USA. Samtidigt tvingades Tirpitz avgå.
Efter de framgångar ubåtarna haft i handelskriget 1915-1916 ville
krafter inom militärledningen satsa på ett oinskränkt ubåtskrig. Ett så
dant proklamerades i februari 1917 med Hindenburgs och Ludendorffs
godkännande, men i strid med rikskanslerns vilja. Dennes intentioner
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gick ut på att få fred till stånd.30
Det oinskränkta ubåtskriget vann till en början stora framgångar i
fråga om sänkt tonnage. De allierade organiserade emellertid ett kon
vojsystem som efter hand medförde stora förluster för det tyska ubåts
vapnet.
Under krigets sista månader framförde den nyutnämnde chefen för
sjökrigsledningen, amiral Scheer, tanken på att öka ubåtsproduktionen
väsentligt, för att genom en ny stor ubåtsoffensiv vända det hotande
nederlaget i seger. Scheer-programmet, som det kallades, innebar att
288 ubåtar skulle stå till förfogande. Programmet hann aldrig förverk
ligas, eftersom kriget slutade kort därefter.3 1
I slutet på kriget hade tyskarna dessutom långt framskridna planer
på att låta bygga jätteubåtar, som skulle kunna transportera livsviktiga
varor till Tyskland, för att på så sätt häva den blockad Storbritannien
så effektivt verkställt mot Tyskland.32
Den 11 november 1918 inträdde vapenstillestånd och året därpå slöts
freden i Versailles.

Il. 1919-1935: EN HEMLIG UBATSORGANISATION BYGGS
UPP
1. Ubåtsbyggande - planer och beslut
A. MARINEN OCH UBATSVAPNET EFTER VERSAILLESFREDEN. UT
VECKLINGEN 1919-1925

Versaillesfreden 1919 innebar ett hårt slag mot den tyska marinen. I
fredsfördraget stadgades, att Tysklands flotta fick bestå av: 33
6 slagskepp (av Deutschland- el. Lothringenformat);
6 små kryssare;
12 jagare samt
12 torpedbåtar.
I artiklarna 181 och 190 stipulerades att Tyskland inte fick bygga nya
fartyg i syfte att ersätta de gamla förrän en viss tid förflutit (undantag
vid förlust av fartyg). För slagskepp och kryssare gällde en tid av 20 år,
medan jagare och torpedbåtar fick ersättas efter 15 år, räknat från
sjösättningen. 34
9
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En passus i fredsbestämmelserna uttryckte ett förbud för Tyskland
att inneha undervattensfartyg.35 På ytterligare ett ställe, i artikel 191,
hette det: "Der Bau und <ler Erwerb aller Unterwasserfahrzeuge, selbst
zu Handelszwecken, ist Deutschland untersagt."36
Fördraget föreskrev vidare, att samtliga påbörjade krigsfartygs
byggen skulle avbrytas samt att alla ubåtar och ett bestämt antal krigs
fartyg skulle utlämnas till de allierade.37
Den sammanlagda personalstyrkan fick inte överstiga 15 000 man,
inklusive 1 500 officerare. Tjänstgöringspliktens tidslängd för officerare
stadgades till 25 år och för underofficerare och manskap till 12 år.38
All införsel av vapen och annan krigsmateriel förbjöds uttryckligen
liksom tillverkning och export av densamma,39 vilket betydde att den
tyska krigsindustrin drabbades av bestämmelserna.
Versaill,{,sfreden gjorde en reorganisering av den tyska krigsmakten·
nödvändig. Under tiden före år 1918 hade kejsaren varit högste
befälhavare för de militära styrkorna. Denna befogenhet övertogs en
ligt den nya författningen av rikspresidenten:'O Samtidigt inrättades ett
försvarsministerium, vars minister utövade rikspresidentens befogen
heter.41 Militärorganisationen var som tidigare uppdelad i två
försvarsgrenar: armen och marinen. Den högsta kommandomyn
digheten inom marinen var amiralitetet (Admiralität), efter den 15.9
I 920 Marineleitung.42 I spetsen för amiralitetet (efter 1920 Marinelei
tung) fanns en Chef der AdmiralitätlMarineleitung.43
Verksamhetsfördelningen inom marinen var uppdelad i en admini
strativ och en operativ del. Den förra bestod i grova drag av tre avdel
n_ingar: Marine-Kommando-Amt (A), Allgemeines Marine-Amt (B)
samt Marine-Verwaltungs-Amt (C), medan den senare bestod av Mari
nestation der Ostsee, Flottenkommando och Marinestation der Nordsee.44
(Se skiss ).
Det var inom Inspektion des Torpedo- und Minenwesens (TMI) i Kiel,
sorterande under Marinestation der Ostsee, som en ubåtssektion bil
dades efter omorganisationen. Sektionens uppgift var att samla in och
iordningsställa material om ubåtsvapnet 1914-1918. Detta material togs
om hand av kommendör Arno Spindler.45 Dessutom skulle sektionen
utarbeta en teknik för tysk antiubåtskrigföring:'6 Ubåtssektionens upp
gifter innebar inget brott mot Versaillesfredens bestämmelser, men ut
gjorde likväl den första etappen i bildandet av ett öppet ubåtsvapen.
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SE TEXTEN

Sedan det genom ett allierat beslut nödgats skrota de beslagtagna
tyska ubåtarna i sin ägo,47 ville Japan inhämta tekniskt kunnande i Eu
ropa. Kontakt togs med två f d allierade Italien och Frankrike - med
förfrågan om man fick skicka teknisk personal i studiesyfte, men dessa
ställde sig helt avvisande. I stället sökte då Japan år 1920 kontakt med
två tyska varv Vulkan- och Germaniawerft. De ubåtstyper, som intres
serade Japan mest, var u-minläggarna och u-kryssarna.48 Japanerna
önskade köpa typritningar och dessutom få tysk teknisk rådgivning vid
det egna varvet i Kobe. De ovannämnda tyska varven vågade inte sälja
några ritningar utan att först ha konsulterat Marineleitung. Denna
godkände försäljningen av ritningarna�9 Som teknisk rådgivare med
följde Dr. Hans Techel från Germaniawe,ft i Kiel och på provturerna
skulle f. kaptenen Robert Bräutigam deltaga.50
Ungefär:samtidigt som Japan närmade· sig Tyskland, knöts kontakter
mellan tyska och ryska militära myndigheter. Planer gjordes upp för att
rusta upp Sovjetunionens tunga in(;lustri i tysk regi, medan Tyskland
som motprestation skulle få utvec\da de i Versaillesbestämmelserna
förbjudna vapnen, däribland ubåtar.51 En tysk marinmilitär delegation
reste till Moskva för att närmare utarbeta detaljerna kring en ubåts
testning vid ryska varv. Varvskapaciteten motsvarande emellertid inte
de tyska förväntningarna, varför en rysk upprustning av varven ansågs
nödvändig. Då denna upprustning av tyskarna ansågs otillfredsställan
de uppgavs tanken åtminstone tills vidare att använda Sovjetunionen
som provbasområde för ubåtskonstruktioner.52
I början av 1920-talet visade man inom den tyska marinen även ett
visst begynnande intresse för ubåtsfrågor dels genom att man lät office
rare bekanta sig med antiubåtsarbete, dels genom att marinen gav
ubåtsämnen som vinterarbeten:>3 1921/22 att arbeta med för åtminstone
tre officerare. Dessa tr� var kaptenerna Wilhelm Marschall, Hans von
Mellenthin och Walter Kras tel. Marschall studerade i sitt arbete
ubåtsattacker i ytposition. Hans slutsatser utgjorde förslag till anti
ubåtsattacker, vilket vann stöd i de högsta officerskretsarna.
v. Mellenthins arbete handlade om vilka ubåtstyper Tyskland borde
satsa på i framtiden. Han förkastade tanken på att utveckla ubåtar av
en enda typ, utan förordade typåtskilln·ad. Av de nio olika typer som
byggdes under kriget, föreslog v. Mellenthin att Typ B III (530 t) och
Typ C III (500 t minläggningsubåt) var värda att vidareutveckla. De
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små kustubåtarna (Typ B III) ansåg han skulle byggas större 650 dt.
Officerare ända upp till amiral Behncke tillstyrkte v. Mellenthins
förslag, medan TMI avvisade tanken på en vidareutveckling av typ C
III. I stället ville inspektionen vidareutveckla de större s k u-kryssarna,
vilka man var sysselsatt med i Japan.
Krastels uppgift var att undersöka ubåtarnas inflytande på fartygs
modeller och konstruktioner i England och USA. Han påpekade att
man i USA experimenterat fram ubåtstyper av handelsjagarekaraktär,
vilka hade ursprung i de tyska u-kryssarna?4 De ubåtstyper v. Mellen
thin föreslog borde vidareutvecklas, lämpade sig endast för krigföring
ino_m ett mycket begränsat område, exempelvis Östersjön.
Den 25 januari 1922 tog Reichswehrministerium initiativ till ett möte
med ledare för Krupp-koncernen, för att förmå dessa producera
förbjudna vapen. För militärernas räkning deltog general Wartzbacher
och kommendör Hansen och för Krupp-koncernen deltog direktörerna
Bauer och Österlein. Enligt Saville diskuterades möjligen också ubåts
frågan på detta möte. I mars samma år träffades amiral Behncke och
Gustav Krupp för att diskutera ubåtsproblem. I dessa samtal klargjor
de Behncke för Krupp att marinen ville hållas informerad om alla
förhandlingar med främmande makter angående ubåtar. 55
Samtidigt som dessa diskussioner pågick underrättades Marinelei
tung av örlogskapten Karl Barthenbach, som tagit anställning som
argentinsk ubåtsrådgivare, att den argentinska marinen blivit intresse
rad av tyska ubåtskonstruktioner. Marineleitung visade intresse och
amiral Behncke ville att flera varv skulle samarbeta i ett sådant projekt.
Krupp-koncernen lät genast förstå att man var villig att.deltaga.56 Detta
resulterade så småningom i att kontakter knöts mellan Krupp Germa
niawerft i Kiel, A.G. Weser i Bremen och Vulkanwe,ft i Hamburg och
Stettin och ett gemensamt bolag bildades, som skulle ha två direktörer
- Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (1.v.S.).57 Meningen var att bo
laget skulle öppna sitt kontor i Haag, Holland, men vid bildandet 1922 _:__ registrerades inte firman av de holländska myndigheterna.
Under tiden fram till år 1925 då bolaget kunde öppna sitt kontor i Hol
land,58 höll I.v.S. till i Kiel. I och med inflyttningen dit blev ubåtssek
tionen inom TMI överflödig.s9
Det argentinska projektet realiserades aldrig, då Argentina av okänd
anledning backade ur. Samtidigt förlorade Tyskland ett kontrakt med
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den spanska marinen till ett konkurrerande varvfiO
Ett nytt tillfälle uppenbarade sig emellertid år 1924. Då beslöt Spa
nien att bygga 40 ubåtar av vilka ett kontrakt på tolv ubåtar offentlig
gjordes för budgivning för intresserade varv. Tämligen omgående lät
spanska marinen förstå att man var· intresserad av tyska ubåtskonstruk
tioner. Det var-emellertid inte enbart I.v.S. som lagt in ett bud från tysk
sida. Blohm und Voss i Hamburg var en allvarlig konkurrent, särskilt
som Spanien uttryckt önskemål om en viss sorts motor, som Blohm und
Voss hade monopol på. Vidare ville inte Spanien låta det nybilda
de UNL (Union de Levante)61 bygga ubåtarna p g a bolagets dåliga eko
nomi. Örlogskapten Wilhelm Canaris, en f d ubåtskommendant, skic
kades i början av år 1925 av den nytillsatte chefen för marinen - amiral
Zenker - till Spanien för att försöka övertala de spanska myndigheter
na att anta I.v.S.' bud. Vid sin hemkomst föreslog Canaris att ett sam
arbete skulle etableras mellan I.v.S. och Blohm und Voss. När det blev
känt att de spanska myndigheterna ville ha den motor Blohm und Voss
tillverkade gjorde marinledningen klart för spanjorerna, att de
antingen skulle godta I.v.S. som leverantör av ubåtarna eller också fick
de söka andra intressenter utanför Tyskland. Problemet med motorn
löstes på ett fortfarande outrett sätt och I.v.S. fick kontraktet!i2 Till följd
av att krig utbröt i Marocko 1925, försenades emellertid ubåtsprojektet
i Spanien.63
F. örlogskaptenen Ulrich Blum - en av I.v.S.-direktörerna
förmådde vid ett personligt besök i Turkieti början av år 1925 intresse
ra d€n turkiska marineh för tyska ubåtskonstruktioner. Han återvände
med kontrakt på två 500-tons ubåtar. l.v.S. ställdes emellertid inför
svårigheter, då man saknade en garantisumma på 1 miljon RM. Ge
nom Canaris' förmedling inkopplades marinen och Seetransportabtei
lung och dess chef - kommendör Walter Lohman - övertygades att
stödja projektet finansiellt.64
I och med Lohmanns engagement hade marinen definitivt tagit sig
an ubåtsfrågan.
B. LOHMANNS VERKSAMHET 1925-1927

Efter tre år började således marinen ånyo syssla med ubåtsfrågor. I
samband med Tysklands Wehrwirtschafts - program65 1925 upprättades
också en ny ubåtssektion i marinledningen (U-Bootreferat! Au!) på
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förslag av Canaris�6 Genom förflyttningar på posterna inom marinen
övertog konteramiral Arno Spindler befattningen som chef för U-Boot
referat.67 Dess uppgifter var att samla, klassificera och analysera gamla
ubåtsdokument, leda och stödja tyska firmors ansträngningar i arbetet
på ubåtar åt främmande länder, så att deras aktivitet och erfarenheter
skulle motsvara tyska fordringar på ubåtsutveckling. Dessutom skulle
sektionen grunda ett teoretiskt ubåtsträningsprogram samt ge officerare
order att träna på tyskbyggda ubåtar ämnade för utlandet. Vidare
inrättades ett industrispionage, vars uppgift var att följa främmande
länders ubåtsutveckling. Till dess uppgifter hörde också att driva en
propagandabyrå, som skulle underminera Versaillesfördraget. Sist men
icke minst skuile U-Bootreferat utarbeta strategiska och taktiska upp
gifter i detalj för ubåtsvapnet i händelse av krig!>S I gengäld för den fi
nansiella hjälp I.v.S. fick från Seetransportabteilung, erhöll marinen
28% av aktiestocken samt ordförandeposten inom bolaget,69
Vad var Seetransportabteilung för något? Den sorterade under
A llgemeines Marine-Amt (B) och dess uppgift var att fördela ekono
miska bidrag i syfte att stärka den militära potentialen,70 Under årens
lopp bildade Lohman en rad fiktiva organisationer genom vilka ekono
miska bidrag strömmade.71
Seetransportabteilungs budget bildade en fond, som kallades Sonder
fond.72 Som en reaktion mot ockupationen av Ruhr bildades år 1923
speciella fonder av rikskabinettet, benämnda Ruhrs nödhjälpsfonder.
Syftet var att ytterligare förstärka nationens militära potential. Av den
totala summan på 100 milj. RM fick marinen 12 milj. vilka samtliga
övertogs av Lohmann, som en förstärkning åt Sonde,fond.73
Av de fiktiva avdelningar som bildades under Seetransportableitung
var Navis GmbHden som stod högst i organisationshänseende. Avdel
ningen bildades för att utåt stå för utbetalningarna till de olika
underavdelningarna, varvid Berliner Bankverein tjänstgjorde som mel
lanhand.74 För att reglera affärerna med Lv.S. bildades en avdelning,
som kallades Mentor Bilanz GmbH (BS Iu).75 I direkt anslutning till
denna inrättades två underavdelningar, den ena benämnd BS Iua?6 den
andra en teknisk ubåtssektion benämnd BS Iub.77 Den sistnämnda,
som är den mest intressanta, bildades för att utfärda tekniska re
kommendationer till justeringar och förbättringar i ubå(sprogrammet.
Marinen blev därigenom inte beroende av Lv.S., då det gällde tekniska
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konsultationer. Finansieringen av sektionen skedde från Konstruk
tionsabteilung (K).78
En annan avdelning Tebeg GmbH 19 inrättades för att planera
rustningsindustrins materiella mobilisering, undersöka råvarusitua
tionen, studera industrins potential, tillgången på arbetskraft, bränsle
och kraftkällor, kommunikationer, transporter och möjligheterna att
lagra varor�o Seetransportabteilung köpte dessutom upp Phoebus
Fi!mgesellschaft kring 1923/24 för att låta producera propagandafilmer
om den tyska krigsmakten.81
Seetransportabteilung kan tillsammans med de fiktiva underavdel
ningarna och Lv.S. skisseras på följande sätt: 82
Seetransport bleilµng (BS)
r
Na\/is GmbH
Berliner B�nkverein
Tebeg GmbH 1925

Mentor Bilanz GmbH(BSiu)
1925
I
I.v.S. (1922)
tekn. ubåtssekt. /
(BSiub) 1927

Phoebus Filmges.
1923/24

Efter hand som en avdelning, engagerad i ubåtsfrågot, etablerades
inom marinens organisation83 pekades på nödvändigheten av ubåtar i
'ett eventuellt krig. Vilka ubåtstyper ville man då satsa på år 1925/26?
Spindler undersökte de olika typerna som förekom under kriget
1914-1918.84 Av dessa föredrog Spindler att följande typer skulle vi
dareutvecklas: B Il (,270 t), B III (500 t) samt C III (480 t). Ubåtstyper
na B I (127 t), C I (170 t) samt den föreslagna 100-tons ubåten (egent
ligen 99 t) avvisades av Spindler som för små. Det lägsta rekommen
derade tonnaget var 250 t. Spindlers rekomn;iendation följde således i
stort sett v. Mellenthins förslag från 1921/22�5 Vid en konferens. som
ägde rum i april 1926, kom man överens om att utveckla B Il- och B
III-ubåtarna, medan C III-typen skuile utredas mer.86 Dessa typer utö
kades med 750-tons ubåtstyper senare,87
I samband med krigsspelen 1925, där ubåtarna gavs i uppgift att
störa trupptransporterna mellan Marocko och Frankrike 88 gjordes mo-
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biliseringsplaner upp.89 Enligt dessa planer skulle ett totalt antal av 84
ubåtar byggas i händelse av krigstillstånd!,lO Mobiliseringsplanerna
följde de riktlinjer Spindler dragit upp. Det var också första gången
ubåtar behandlades i krigsspel och mobiliseringsplaner. Samtidigt
hörjade ett träningsprogram bli nödvändigt. Efter bildandet av J.v.S.
togs sådana frågor upp av officerare i deras vinterarbeten.
År 1925 behandlade kapten Otto Kulisch problemen.91 Chefen för
Flottenabteilung v. Loewenfeld lät arbetet cirkulera inom marinen.
Iden stöddes av amiral Prentzel,9 2 men kommendör Walter Gladisch
vägrade ge sitt stöd?3 Följande år cirkulerade arbetet ånyo inom ma
rinen och nu stödde Gladisch iden på ett träningsprogram. Det fanns
emellertid fortfarande officerare, som tog avstånd från ärbetet - därib
land viceamiral Erich Raeder�4 Till något konkret resultat nådde man
inte: först i samband med provturerna gavs det tillfälle till träning.95
I anslutning till de rekommendationer om ubåtsval som gjordes av
först v. Mellenthin - 1921122 och sedan Spindler, ville marinen få
testat olika typer. År 1926 började byggandet av de två 500-tons ubåtar
B III - som beställts av den turkiska marinen året tidigare?6 1.v.S.,
som byggde ubåtarna, hade enligt kontraktet rätt att tillsammans med
skeppsvarvet ,Fijenoord i Rotterdam utse personal för proturerna av
ubåtarna. Eftersom ingen kunnig personal fanns i Holland, vände l.v.S.
sig till Mentor Bilanz GmbH och genom denna avdelning utvaldes pen
sionerade officerare till provturerna?7 Den första ubåten gick i vattnet
redan i februari 1927, med f. örlogskaptenen Werner Filrbringer som
chef. Den andra ubåten sjösattes i mars samma år och chef för denna
provtur blev kapten Walter Hillsmann. Från dessa provturer gjordes
noggranna anteckningar, vilka skickades till Marine/eitung.98
På hösten 1926 och i början av år 1927rbörjade byggandet av tre
ubåtar för finsk räkning i Åbo i Finland under uppsikt av ingenjörer
från I.v.S. De ubåtar som den finska marinen beställt var av typen C
III, alltså minubåtar. 99
Vid denna tid återupptogs också förhandlingarna med den spanska
marinen om byggandet av ubåtar för spansk räkning. De förändringar i
valet av ubåtstyper som skedde i samband med mobiliseringsplanerna
1926, påkallade ju en utveckling av G-ubåtar. Eftersom dessa inte hun
nit lämna ritbordet, när kriget slutade, fick I.v.S. i uppgift att färdigstäl
la ritningarna och därefter försöka hitta en. intresserad köpare. På sen137

sommaren 1926 for Lohmann och Canaris med de färdiga ritningarna
till Spanien för att där saluföra den nya ubåtstypen. Förhandlingarna
gick trögt i början, mycket beroende på I.v.S.' förbindelse med UNL.
Den spanska regeringen stödde nämligen en annan firma ledd av en
man vid namn Echevarrieta. De tyska delegaterna erbjöd då Spanien
ubåten som del i en större affär, innehållande andra båtar.
Förhandlingarna ledde inte till något konkret resultat, men vid ett per
sonligt besök av Echevarrieta i Berlin gick Canaris ett steg längre.
Ubåten skulle byggas i Spanien med tyskt ekonomiskt stöd. Byggandet
skulle ske i Echevarrietaägda lokaler.HJO Vid ett sammanträde inom den
tyska marinen i augusti 1927 bestämdes att fyra milj. RM skulle anslås
till projektet i Spanien. Medlen skulle tas från den hemliga rustnings
fonden.101 I slutet av år 1927 gjordes ett kontrakt upp, som motsvai:ade
de tidigare givna buden.102

Seetransportabteilung arbetade relativt ostört fram till augusti 1927.
Det enda orosmolnet kom i december 1926, då den socialdemokratiske
riksdagsledamoten Philip Scheidemann i riksdagen avslöjade, att hem
liga rustningar pågick Scheidemann uppehöll sig företrädesvis vid de
tysk-ryska militära kontakterna, men det framgick klart, att social
demokraterna (SPD) ville få Gessler avsatt som försvarsminister, defi
nitivt avskiljande av alla förbindelser mellan Reichswehr 103 och illegal
uppbyggnad av krigsmakten, strikt redovisning av alla fonder armen
hade till sitt förfogande och civil kontroll av armeutgifterna i fram
tiden. Vidare skulle en komplett lista på tidigare officerare, som arbeta
de i någon form för Reichswehrministerium offentliggöras, ett slut på all
illegal upprustning krävdes, liksom ett avskaffande av samtliga militära
arrangemang i Sovjetunionen. Scheidemann misslyckades i sina försök
att få Gessler avskedad och i övrigt tystades hans angrepp ned.104 När
rikskansler Marx (Zentrum) presenterat sin regering i februari 1927
vidtog marinen organisatoriska förändringar. U-Bootreferat förflyttades
till Flottenabteilung (A Il) under v. Loewenfelds ledning. Därigenom
förändrades också ubåtssektionens beteckning från Au till A Ilu.105
På våren 1927 började Berliner Tageblatts Kurd Wenkel intressera
sig för Phoebus Filmgesellschaft. Detta intresse resulterade i avslö-
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jandet, att Lohmann finansierade detta filmbolag. Vid avslöjandet i
augusti 1927 avsatte amiral Zenker i all-tysthet Lohmann från hans
post på förslag av Gessler. Inför det ökade trycket från pressen gav
rikskansler Marx, på förslag av Gessler, Dr. Friedrich Saemish i uppgift
att utreda Lohmann-Phoebus-affären. - Departementschef Fritze från
försvarsministeriet tog kontroll över Lohmanns sektion under
undersökningens gång och slutligen beslagtogs Lohmanns hemliga
pengar.106

C. LOHMANN-AFFÄRENS EFTERDYNINGAR,
GAN OCH UTVECKLINGEN 1927-1932

PANSARSKEPPSFRÅ·

Lohmann-affären försvann inte ur världen med avslöjandena i augus
ti 1927. Rikskabinettet måste sälja Phoebus Filmgesellschaft, vilket
köptes upp av ett annat filmbolag för fyra miljoner RM. Detta betydde
en förlust på sju miljoner RM för regeringen, då denna enligt Loh
manns kontrakt med Phoebus var ansvarigJ07 Regeringen misslyckades
med att täcka skulden och rikskanslern beslöt att på nytt ta upp Loh
mann-affären i riksdagen den 20 jan. 1928. Han tänkte be riksdagen
täcka förlusten i den nya budgeten. Dagen innan Lohmann-affären
togs upp på nytt utsågs general Wilhelm ,Groener till Gesslers efterträ
dare, sedan den senare tvingats avgå från sin post. Riksdagen krävde
att Saemish-rapporten skulle offentliggöras i sin helhet, alltså inte en
bart förbindelserna mellan Lohmann och Phoebus, utan också alla
Lohmanns hemliga upprustningsinvesteringar. Kabinettet ville få de
sju miljonerna RM täckta i den nya budgeten utan att behöva offent
liggöra Saemish-rapporten, vilket skulle betyda slutet· för marinens
hemliga förberedelser. General Groener försökte kringgå riksdagen ge
nom att förhandla direkt med budgetkommitten, men misslyckades.
Vänsterpartierna vann en omröstning om Saemish-rapportensoffentlig
görande i mars 1928. Kabinettet beslöt att offentliggöra valda delar av
rapporten, vilka inte kunde skada marinens fortsatta rustningar. Marx
medgav också att Lohmanns totala skulder uppgick till 26,9 miljoner
RM. Detta avslöjande resulterade i att Lohmann tvingades lämna aktiv
tjänst.108
På något sätt hade emellertid Saemish-rapportens fullständiga text
läckt ut. En medlem av KPD kommunisterna - Ernst Schneller, läste
f
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vid ett riksdagssammanträde upp rapporten i sin helhet. Han tog bl a
upp marinens ubåtskonstruktioner i Spanien. Försvarsministern
försökte förgäves försvara militären och riksdagen beslöt att låta en av
sina underkommitteer utreda Lohmann-affären igen. Cirka två må
nader före riksdagsvalet den 20 maj 1928 var kommitteen klar med sin
undersökning. I denna rekommenderades att drygt 20 miljoner RM
skulle användas för att reglera Lohmanns skuld, vilket godkändes av
riksdagen den 28 mars. Vidare rekommenderades, att samtliga
Reichswehrs hemliga fonder skulle beslagtas samt att Lohmanns "impe
rium" skulle upplösas.109
Lohmann-affären utgjorde ett hot mot de marina byggnadsplanerna
och misskrediterade marinen som försvarsgren. Ar 1928 skulle frågan
om ekonomiska bidrag för ett byggande av pansarskepp avgöras i den
tyska riksdagen. Genom avslöjandena om de hemliga rustningarna i
Lohmanns regi äventyrades pansarskeppsbyggandet. De interna mari
na initiativen till ett nytt fartyg hade tagits redan år 1920, men inte
förrän 1925 blev det aktuellt med ett ersättande av slagskeppen. Efter
diverse inre motsättningar inom marinen där amiral Zenker intog en
avvisande hållning gentemot den nya typen av fartyg - och efter kor
rigeringar av de tidigare ritningarna, vilket bl a medförde att fartyget
försågs med dieselmotor, gav marinchefen efter för de krafter som ville
låta bygga det s k pansarskeppet.110 Under loppet av år 1928 lyckades
marinen få gehör för sitt krav på ett pansarskepp i riksdagen, då de
ekonomiska bidragen röstades igenom.1ll
De personer, som tillsattes för att avveckla Lohmanns "imperium"
hyste . möjligen förståelse för marinens rustningar eftersom någon
avveckling aldrig ägde rum.ll 2 Av Seetransportabteilungs undersektioner
upplöstes Menior Bilanz GmbH och ersattes av Igewit GmbH (BZiu)! 13
Dess uppgift var att förbereda ett återupprättande av ett ubåtsvapen
genom ubåtsbyggande.114 Även 'Jgewit GmbH var uppdelad i två av
delningar, vilka år 1933 fick beteckningarna Biiro a 115 och Biiro b.116
Den sistnämnda utgjorde den tekniska avdelningen. Grovt uttryckt
skedde således endast ett namnbyte: från Mentor Bilanz GmbH till Ige
wit GmbH.
Marinchefen amiral Zenker tvingades avgå p g a Lohmann-affären
och ersattes av amiralen Erich Raeder hösten 1928.117 Samtidigt gjordes
ansträngningar att återupprätta Lohmanns "imperium" i full skala. Det
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gällde att rädda de återstående hemliga upprustningsfonderna, vilket
rörde sig om 6,8 miljoner RM, och som fanns under kontroll av kom
mitten för avvecklingen av Lohmanns "imperium". Pengarna flyttades
över till marinens eget budgetdepartement (Marine-Haushalts
Abteilung). På Raeders befallning skapades inom denna avdelning en
specialbudget - Sonderhaushalt. Eftersom budgeten skulle redovisas
placerades Sonderhaushalt i en annan budget B-Hausha/t.där sex nya
konton öppnades. 118
Vad hände med ubåtsbyggandet under perioden 1927-32? Det visar
sig, att det då var större aktivitet i byggandet än under de tidigare pe
rioderna.
Det ubåtskontrakt, som signerades med Finland år 1926. fullföljdes
och år 1930 var ubåtarna klara för provturer. Till skilln�d · från prov
turerna med de turkiska ubåtarna användes i de finska personal som
fortfarande var i aktiv tjänst.119
Först drygt ett år efter det att ett kontrakt undertecknats med det
spanska marinen inte införlivade den i sin ubåtsflotta.120 I stället
G-ubåten i Cadiz och på hösten 1930 sjösattes E I (G-ubåtens beteck
ning i Spanien). Provturerna år 1931 gav dåliga resultat, varför den
spanska marinen inte införlivades den i sin ubåtsflotta.120 I stället
gjordes försök att sälja ubåten och år 1934 övergick den i turisk ägo.121
Den lilla 10O-tons (egentligen 99 t) ubåten, som Spindler förkastat i
sina rekommendationer, byggdes i två exemplar för Finland under
åren 1929-1930 och testades av tyskt manskap.
Ytterligare ett projekt signerades med Finland på hösten 1930. Det
gällde en ubåt på 250 t. Denna sjösattes inte förrän år 1933 p g a förse
ningar. Projektet fick arbetsnamnet Liliput. Ånyo kunde tyska officera
re få träning, då provturerna började. Dessa visade att ubåten hade
mycket goda egenskaper.122
Även den svenska marinen var intresserad av tyska ubåtskonstruk
tioner. År 1931 kontrakterades I.v.S. för tre ubåtar på 540 t. Dessa skul
le byggas på Kockums i Malmö under överinseende av ingenjörer från
I.v.S. 123
Samtidigt som alla dessa projekt pågick, deltog Tyskland i ned
rustningskonferenser. Då inga konkreta resultat nåddes vid dessa,
tillkännagav den dåvarande försvarsministern v. Schleicher - ett upp
byggnadsprogram år 1932, mera känt som Umbau-Plan. 1 2'J. a
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D, UMBAU-PLANERNA 1932 OCH 1934

Umbau-planen 1932 täckte perioden juli I 933 - juli 1938 och under
denna period skulle marinen upprusta. Det program, som låg till grund
för denna upprustning, såg i stort sett ut på följ ande sätt: 123 b
6 pansarskepp och slagskepp,
1 hangarfartyg,
6 kryssare,
6 jagar- och torpeddivisioner (Halbflottillen),
3 minsvepardivisioner,
3 motortorpedbåtsdivisioner (Schnellbootshalbflottillen).
3 ubåtsdivisioner (Halbflottillen) sammanlagt 16 ubåtar,
l segelfartyg för träningsändamål,
I minutlM;garskvadron samt servicefartyg av olika slag.
Om vi jämför Umbau-planen med de mobiliseringsplaner som
gjordes upp på 1920-talet kan vi konstatera att antalet ubåtar starkt
nedskurits från 84 till 16. Dessutom favoriserade Umbau-planen ubå
tar av mindre typ 250 t,123..- medan mobiliseringsplanerna tagit större
hänsyn till ubåtar på omkring 500 t. Vidare kan vi konstatera att
Umbau-planen i stället för ubåtar satsade på de större fartygen. Upp
rustningen skulle genomföras i tre etapper: etapp l - 1933, etapp 2
1934-1937 och etapp 3 - 1938 och framåt.124
Etapp I ägnades åt brådskande behov, såsom införandet av de orga
nisatoriska stommarna för ett ubåtsvapen och ett marinflygvapen samt
förberedelser för ubåtskonstruktioner. Det finns anledning att särskilt
poängtera ordet "förberedelser", då en viktig inskränkning fanns under
den första etappen: inköp eller konstruktioner av ubåtar tilläts inte
förrän "the political situation permits it"PS I andra hand skulle en and
ra halvflottilj minsvepare färdigställas, fyra torpedbåtar av äldre
modell skulle utbytas mot tr[moderna jagare, vilket var ett brott mot
Versaillesfredens bestämmelser, kustförsvaret skulle förstärkas och till
sist skulle marinförvaltningen utökas.
Etapp 2 gynnade också den ubåtsvapnet och det marina flygvapnet. I
skuggan av båda dessa kom beväpningen av andra fartyg, däribland
utrustningen �v den lätta kryssaren Emden, ytterligare förstärkt
kustförsvar samt vidare förbättringar av marinförvaltningen.
Etapp 3 skulle ägnas åt övervattensfartygen. Här kom ubåts- och ma
rinflygvapnet i andra hand. 126
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Stort utrymme ägnades åt personal- och finansieringsproblem. Of
ficerskåren skulle år 1938 vara uppe i 2 000 mot I 100 år 1932. Man
skapets antal skulle under samma period ökas från 13 900 till 22 300.
Värvningsperioden för frivilliga skulle vara 41/2 år.
Flottans ekonomiska bidrag för den första etappen uppgick endast
till 25,2 milj. RM. Av dessa erhöll ubåtsvapnet 8,6 milj. Några ytterli
gare ekonomiska kalkyler för de andra etapperna gjordes inte.127 Um
bau-planen utsattes för kritik från representanter för flottan redan i sin
linda. Kritiken framfördes fr a av konteramiral Saalwächter och kom
men,dör Guse. Genomförandet av Umbau-planen skulle, enligt dessa.
vara beroende av en ökning av personalen. Saalwächter framförde ock
så krav på att Tyskland vid nedrustningskonferensen i Geneve skulle
begära åtta ubåtar i 500-tons klassen samt åtta i 800-toni> klassen.
Guse krävde. till skillnad från både Saalwächter och Raeder. att fi
nansieringen av ett ubåtsvapen skulle komma ur den årliga budgeten
och inte ur hemliga rustningsfonder.128
Under den första etappen sköttes finanserna för Umhau-planen av
amiral Groos i Marine-Kommando-Amt(A). Allgemeines Marine-Amt
(B) under amiral v. Waldegg hade hand om det förberedande arbetet
tHI de praktiska detaljerna: vapen, skeppsvarv, basläge. etc. Aushil
dungsahteifung (AIII) under komendör v. Fischel skulle skapa ubåts
vapnets organisationsstomme i samarbete med Marinewehrahteilung
(Al) under konteramiral Saalwächter. Marine-Verwaltungs-Amt (C) an
svarade för personalbehovet till både flyg- och ubåtsvapnet tillsam
mans med kustflygförsvarsgruppen (BL) och (Alb)-sektionen inom
Marinewehrabteilung. 129
Att Adolf Hitler i januari I 933 utnämndes till rikskansler innebar in
te att Umbau-planen förkastades, tvärtom, Hitler antog den i sin hel
het.130 På hösten 1933 utökades ubåtsantalet till 2413 1 och på våren 1934
till 72 stycken.m
Vid mitten av året började det tilltänkta avtalet för sjöstridskrafter
med Storbritannien att öva inflytande på ubåtsplaneringen!33 Eftersom
förhållandet till Storbritannien då enligt kalkyl fick vara 100:33 1/3
eller uttryckt i siffror 52 700 t: 17 566 t, fick antalet ubåtar ånyo skäras
ned från 72 till 26!34 Man tänkte då bygga 20 ubåtar a 800 t och 6 å 250
t.135
I den reviderade Umbau-plan - egentligen Schifjbauersatzplan - som
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gjordes upp år 1934, ändrades på nytt satsningen, då det beslöts att 10
ubåtar a 800 t, och 18 a 250 t skulle byggas. Det sammanlagda ton
naget blev då 12 500 t,136
Den utökning av ubåtsflottan som planerades på hösten 1933 favo
riserade fortfarande de små ubåtstyperna, medan man ett k nappt halv
år senare svängt om och i stället ville satsa på ubåtar av större format.
Det måste poängteras att utökningen till 72 ubåtar inte innebar någon
radikal förändring i inställningen till ett ubåtsvapen, utan är att upp
fatta som ett ldngsiktigt mål. Bäst belyses ubåtsvapnets ställning inom
marinen i den reviderade Umbau-planen 1934, där inte det tilltänkta
tonnaget utnyttjades i full skala - 12 500 mot det tilltänkta 17 566 t.
Olika firmor färdigställde redan år 1933 delar till ubåtar, men först i
februari 1935 gav Hitler klartecken för ubå tsbyggande.137
I början av samma år startade förhandlingarna mellan Tyskland och
England om tysk begränsad upprustning. Tyskarna skulle få bygga
ubåtar som stod i proportion 45: 100 till England, medan övervattens
fartyg skulle stå i förhållandet 35: 100. Avtalet slöts i London i juni
1935 och i nnebar att Tyskland för första gängen på sexton år kunde
bygga ubåtar öppet.138
2. Ubåtsbyggande 1919-1935: en diskussion av förklaringsfaktorer
När det gäller utvecklingen av ubåtar under den undersökta pe
rioden 1919-1935 kan man ställa frågan: vad var det som styrde denna
utveckling? Vad fick den för konsekvenser? Den ovan ställda första frå
gan skulle i stället kunna formuleras: vilken/vilka faktor/er/ verkade
för och vilken/vilka verkade mot ubåtsutvecklingen 1919-1935?
De olika faktorer, som urskildes i inledningskapitlet ska nu dis
kuteras var för sig. Låt oss då först undersöka ubåtsutvecklingen i
förhållande till den utrikespolitiska utvecklingen under den studerade
tidsperioden.
A. UTRIKESPOLITISK UTVECKLING

Vid en undersökning av den utrikespoliti ska utvecklingen kan man
skilja mellan den faktiska utvecklingen och perceptionen av densamma.
Det bör här understrykas att perceptionen är den väsentliga delen. Det
gäller att med hjälp av studier, planer, krigsspel och andra operativa
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arbeten klarlägga den tyska marinens uppfattning och bedömning av
en eventuell konfliktsituation.
Hur tedde sig det utrikespolitiska läget?
Det vi omedelbart kan konstatera är, att freden i Versailles 1919 ha
de en hämmande effekt på en utveckling av ett ubåtsvapen, eftersom
bestämmelserna uttryckligen förbjöd att ett sådant vapen utvecklades i
Tyskland.139 Vidare kan vi konstatera att det efter första världskriget
rådde starka pacifistiska stämningar inte bara i Tyskland utan också
överhuvudtaget i västerlandet.140 Som ett uttryck härför får man se
Washington-konferensen 1921/22!41 där försök gjordes att få ubåts
vapnet bannlyst. Då Frankrike och Japan intog en avvisande hållning
gjordes försök att åtminstone få en begränsning av ubåtsNapnets abso
luta tonnage till stånd, men även detta förslag förkastades.142
Genom Versaillesfreden hadeTyskland förlorat stora iandornråden i
öster, vilket skapade spänningar i början av 192O-talet i förhållande till
Polen. Den gemensamma rädslan för Tyskland sammanförde Frankri
ke och Polen i ett förbund. Den franska ockupationen av Ruhrområdet
fördjupade ytterligare de redan existerande motsättningarna mellan
Frankrike och Tyskland.143
För att i någon mån uppväga det fransk-polska förbundet orientera
de Tyskland sig i början på 192O-talet politiskt till grannen i öster
Sovjetunionen. 144
Från år 1925 och de följande åren inträdde en avspänning i Europa.
Det första tecknet på denna avspänning var Locarno-konferensen, från
vilket uttrycket Locarno-andan myntades. De främsta företrädarna för
denna anda var de båda utrikesministrarna Briand i Frankrike och
Stresemann i Tyskland.145 Meningen var att motsättningarna mellan de
båda länderna skulle biläggas på fredlig väg och vidare förkastades
också varje tanke på väpnad lösning av de polska gränsproblemen.
Den spänning som rått mellan Tyskland och Polen under den första de
len av 192O-talet började nu mattas,146 samtidigt som relationerna till
Sovjetunionen försämrades.
De internationella nedrustningskonferenserna i Geneve i början på
1930-talet gick bl a emot en utveckling av ett ubåtsvapen.147
Hitlers maktövertagande innebar inte någon omedelbar radikal
förändring av den tyska utrikespolitiken. Den var under de första åren
· efter maktövertagandet återhållsam, vilket sannolikt berodde på att
10
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Hitler under denna tid arbetade för att konsolidera sin maktposition in
rikespolitiskt.148 När denna var tryggad, riktad.e Hitler blickarna utåt
och då främst mot en revidering av Versaillesbestämmelserna. Flottav
talet med Storbritannien 1935 var ett led i denna strävan.
Hur uppfattade man det utrikespolitiska läget inom marinen?
Under 1920-talets första hälft var den militära planeringen till sjöss
inriktad på en krigföring, som gick ut på att Polen tänktes försöka inta
Ostpreussen och där Frankrike samtidigt tänktes ingripa vid en sådan
konfliktsituation på Polens sida genom att sända krigsfartyg in i
Östersjön. Varken i enskilda studier, krigsspel eller mobiliseringsplaner
nämndes ubåtar under 1920-talets första hälft som ett tänkbart alterna
tiv- eller komplementvapen.149
Den sjömilitära planeringen fick vid mitten av 1920-talet delvis en
annan inriktning, då krigsspelen förutsåg en krigföring utanför
Östersjön, men med samma motståndare: Frankrike och Polen! 50 Som
vi sett ovan151 nämndes ubåtar i de mobiliseringsplaner, som gjordes
upp efter år 1925.
Vid krigsspelen 1932 hade ubåtarna försvunnit ur bilden, men
de gavs ett visst begränsat utrymme i Umbau-planerna 1932 och 1934! 52
B. INRIKESPOLITISK OCH IDEOLOGISK UTVECKLING

När det gäller den inrikespolitiska utvecklingen är det liksom beträf
fande den utrikespolitiska - möjligt att skilja mellan den faktiska ut
vecklingen och perceptionen av densamma. Det är emellertid svårt att
konkret rekonstruera perceptionen, varför det är den faktiska utveck
lingen som i huvudsak ligger till grund för diskussionen.
Den tyska inrikespolitiska situationen kännetecknades under den
första hälften av 19.20-talet av instabilitet, vilket bl a den av ult
rahögern startade Kapp-kuppen 1920som marinen hyste vissa sympa
tier för och Hitlers kupp i Miirichen 1923 visade.
Kapp-kuppen kan ses som ett uttryck för de starka antirepublikanska
strömningar, som fanns inom den tyska marinen efter första
världskriget. Dess misslyckande berodde på felbedömningar av det in
rikespolitiska läget. Genom Kapp-kuppen skapades antipatier mot den
tyska marinen, vilket bl a gick ut över anslagstilldelningen: marinen
fick inte ens medel att ersätta de gamla övervattensfartygen under hela
1920-talets första hälft.153
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De antirepublikanska strömningarna inQm marinen skapade å andra
sidan misstro mot de socialistiska partierna, speciellt kommunisterna.
Denna misstro kom bl a i dagen vid ett väntat ryskt flottbesök, då en
febril aktivitet utvecklades för att hindra ryska flottister att komma i
kontakt med aktiva tyska kommunister, arbetare och tyska flottister.154
År 1923 fick Tyskland ekonomiska problem, då en kraftig inflation
drabbade landet. När man lyckats få bukt med inflationen, hemsöktes
marinen av nya problem. Dess genom Kapp-kuppen redan skamfilade
rykte naggades ytterligare i kanten genom Lohmann-affären 192 7/28.
Trots starkt motstånd lyckades marinen emellertid få igenom
Panzerschiff A i riksdagen!55Marinen hade vid samma tid fått en ny
chef - Raeder. Denne drev energiskt, kravet på en utbyggnad av flottan
även om han därvid inte ville prioritera ubåtar.156 Umbau-planerna
1932 och 1934 innebar som vi sett ovan1s7 inte någon radikal föränd 
ring i inställningen till ett ubåtsvapen.
Den officiella militära budgeten var under Weimarrepubliken blyg
sam. Under dess senare del uppgick den till omkring 750 miljoner RM
per år. Ännu rikskansler Brtining förde under sin ämbetsperiod i början
av 1930-talet en sparsam ekonomisk politik.
Efter Hitlers tillträde som rikskansler 1933 ökades emellertid för
svarsutgifterna väsentligt. Hitler proklamerade ett stärkande av för
svarsviljan med alla medel. 158
Vid en undersökning av den ideologiska utvecklingen kan man skilja
mellan: politisk-ideologisk och militärteoretisk utveckling. I detta av
snitt ska den politisk-ideologiska utvecklingen belysas. Den militärteo
retiska utvecklingen behandlas längre fram i undersökningen.
Efter kriget vreds det politiska livet i Tyskland åt vänster. Det var
just dessa krafter, som företrädde de pacifistiska tankegångarna och
således verkade mot varje form av upprustning/ 59 Omkring år I 923 kan
tendenser skönjas till en högervridning inom politiken i det att rege
ringsrnakten övertogs av partierna i centrum. Denna högervridning
kulminerade med presidentvalet 1925, då fältmarskalk Paul von
Hindenburg valdes till president. Då partierna endast satt kortare pe
rioder i regeringsställning, antyder detta stor splittring i den tyska riks
dagen, varför det kan tänkas att regeringspartierna vare sig kunde eller
ville föra en utmanande politik, som kanske skulle medföra regeringens
fall. Dessutom kunde man inte föra den avspänningspolitik, som
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Stresemann gjorde, om man samtidigt skulle ge sitt officiella godkän
nande till en ubåtsutveckling. Detta skulle i stället medföra en ytterli
gare spänning i förhållandet framför allt till Frankrike. Huruvida rege
ringsmedlemmarna (utom försvarsministern) var informerade om den
hemliga ubåtsutvecklingen, är inte känt i litteraturen.
Hitlers maktövertagande 1933 medförde en hastig förändring av det
politiska klimatet i Tyskland. Det var en militaristisk rörelse som kom
till makten. De motståndare till en upprustning som fanns inom paci
fiströrelsen och vänsterpartierna eliminerades snabbt.t ro Till grund för
rörelsens politik låg Hitlers programskrift Mein KampJ Vad säger den
na om ubåtar? Absolut ingenting! Hitler tycks däremot mena att ju
större fartyg som hade byggts under första världskriget, desto större
möjligheter hade den tyska marinen haft att besegra sina fiender.161
Den politik Hitler förde fram i Mein Kamp/hade som mål ett samarbe
te med Storbritannien, varför Tyskland inte ämnade konkurrera om
sjöherraväldet med detta land.162 Det var i stället armen, som låg Hitler
varmt om hjärtat.!63
C. INDUSTRIELL, TEKNOLOGISK OCH EKONOMISK UTVECKLING

Eftersom de statliga kontrakten om leveranser av krigsmateriel
succ.essivt ökade under kriget 1914-18, expanderade den tyska indus
trin. Särskilt påtagligt skedde detta under senare delen av kriget i sam
band med det s k Hindenburg-programmet. I expansionens spår följde
också stora ekonomiska vinster.IM
Krigsslutet ställde industrin inför en rad kriser. Revolutionen I 918
förde vänsterkrafter till makten, vilka gjorde försök att förstatliga olika
industrigrenar. På grund av den splittring, som uppstod inom vänsterle
den, urholkades revolutionen och olika intressegrupper, däribland in
dustriidkarna, kunde föra en framgångsrik politik gentemot maktha
varna - socialdemokraterna. Den tyska industrin förblev privatägd.16S
Det var just dessa krafter - industriidkarna - som drygt ett decennium
senare kom att spela en betydelsefull roll i politiken, då de ekonomiskt
gjorde det möjligt för Hitler att nå makten.t66
Det stadgades i fredsfördraget att ingen krigsmateriel fick tillverkas i
Tyskland. Genom krigsslutet hade viktiga råvaror gått förlorade, bl a
gruvorna i Lothringen, men själva industrin var intakt, vilket betydde,
att det här fanns potential för en eventuell ny upprustning.
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Under mellankrigstiden följde ytterligare bekymmer för den tyska
industrin. Ruhrkrisen 1923 medförde ockupation av viktiga industri
centra. Dessutom drabbades Tyskland av två svåra depressioner, vilka
satte sina spår även inom industrin. Det var därför med tillfredsställelse
industrin hälsade Hitlers maktövertagande 1933, då denne i sina utfäs
telser utlovat stöd åt näringslivet bl a genom en ny tysk upprustning.167
Under perioden 1919-1935 avskedades en mängd officerare ur krigs
makten till följd av Versaillesfredens bestämmelser. Dessa sökte sig bl a
till den privata industrin. 168 I vad mån kontakterna utnyttjats har ännu
inte gått att utröna.
Några markanta teknologiska förändringar inom ubåtens område
förekom inte i Tyskland eller utlandet under den undersökta perioden.
På det vapenteknologiska området skedde emellertid en viktig
förändring i form av den förbättrade utvecklingen av ubåtsbe
kämpningsmedel i form av Asdic 169och sjunkbomber.
Som intressant i detta sammanhang kan också nämnas, att man i
Tyskland under slutet av 1920-talet började experimentera med ett
raketvapen. Detta stridsmedel rönte emellertid inte något större intres
se vid denna tid. t7o Ett annat försöksområde utgjorde giftgasexprimen
ten.171
Enligt Versaillesbestämmelserna var det förbjudet att inom Tyskland
producera flygplan och pansar. Beträff�nde flyget bedrevs experiment
under 1920-tah<t i Sovjetunionen.172 Efter nazisternas makttillträde
uppmärksammades flyget i högre grad än tidigare. Ett stort flygplans
anskaffningsprogram uppställdes i juli 1934. Av de 4,5 miljarder RM,
som utgjorde militärutgifter 1934/35, erhöll Luftwaffe cirka en fjärde
del.
En prototyp av ett för utbildninsändamål avsett pansarfordon var
färdig i slutet av år 1933. Vapnet förblev emellertid tillsvidare av ringa
betydelse. 1 n
D. MILITÄRTEORETISK UTVECKLING

Den utveckling mot ett totalt krig, som kännetecknat tiden före 1914
och som nått en kulmen under första världskriget, framkallade en reak
tion under mellankrigstiden. I stället för satsningen på en krigföring
under massiv insats av männjskor och material, förespråkades en mera
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rörlig, mekaniserad krigföring, baserad på yrkes- och elitarmeer, utrus
tade med pansar. Framstående teoretiker för denna inriktning var
Fuller, Liddell-Hart och de Gaulle.174De möttes emellertid av motstånd
från representanter för den traditionella krigföringen, vilka vid denna
tid fortfarande innehade de dominerande posterna inom krigs
makten.175
I Tyskland var situationen en helt annan. Versaillesfredens
bestämmelser hade starkt beskurit den tyska krigsmakten och fram
tvingat en begränsning av medel och mål. Det var främst
chefen för armen 1920-1926 - generalöverste Hans von Seeckt som i
Tyskland vände sig mot ett totalt krig. Hans ideer om en rörligare krig
föring och teknologisering av den tyska krigsmakten fördes under
1930-taletvidare av Heinz Guderian, soin förespråkade en satsning på
ett pansarvapen. 176
Förutom en teknologisering av markstridskrafterna genom basering
på pansar höjdes tidigt även röster för en satsning på ett flygvapen.177
Den rörliga krigföringen betonades även av marinteoretiker, såsom
Julian Corbett, Sir Herbert Richmond och Renf Castex.
Corbett gick i sitt tre delar stora verk om brittisk marinhistoria under
första världskriget mot tanken på ett stort och avgörande slag, som Tir
pitz så ivrigt förespråkat i Tys!cland (Entscheidungsschlacht). Den primära uppgiften för den engelska flottan var enligt Corbett, förutom att
hindra en invasion av Storbritannien, att dominera de stora handelsvä
garna.
· Richmond och Castex utvecklade också teorier om en kamp om
sjöförbindelserna, där övervattensfartyg utgjorde de viktigaste kamp
enheterna. Castex framförde också tanken på att flygvapen och ubåtar
skulle ges en roll so� komplementvapen, men detta mötte ett häftigt
motstånd från bl a Richmond.178
Efter första världskriget fortsatte Tirpitz' ideer om en defensiv krig
föring i form av ett avgörande slag att dominera den tyska marinens
planering. Det var först vid mitten av 1920-talet som ideer om en kamp
om sjöförbindelserna framträdde.l79År 1925 lät Wolfgang Wegener dis
tribuera en större uppsats inom marinen, vari han starkt kritiserade
det dittills defensivt planlagda försvaret i Tyskland. W egener konstate
rade bl a, att Tysklands dåliga geografiska läge krävde baser utanför
landet för att hindra fienden från att blockera den tyska handeln. I en
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år 1929 publicerad bok 180fortsatte han att utveckla dessa tankegångar.
Wegener menade att kampen om handelsvägarna var det centrala: dels
att störa fiendens handelsförbindelser, dels att skydda sina egna
sjöförbindelser. Därvid gav Wegene� övervattensfartygen en avgörande
roll, medan ubåtarna hänvisades till en andraplansroll.181
De första tecknen på att en kamp om sjöförbindelserna vann insteg i
den marina planeringen var p_ansarskeppsprogrammet. 182 Beslutet att
satsa på pansarskepp innebar emellertid samtidigt att ubåtarna fick stå
tillbaka. (Fartygstypen var en direkt följd av Versaillesbestämmelserna,
som ju sade att Tyskland inte fick bygga större fartyg än 10 000 dt. Den
var ett slags mellanting mellan slagskepp och kryssare.)
Detta ställningstagande hindrade emellertid inte att det fanns före
språkare för både Tirpitz' gamla ideer och för ett ubåtsvapen.1�3
Dönitz uppger i sina memoarer, att utvecklingen av Asdic framhölls
starkt av motståndarna till ett ubåtsvapen. De hävdade att ubåtarna.
genom Asdic spelat ut sin roll.184

E. ORGANISATORISK UTVECKLING

När det gäller den organisatoriska utvecklingen har vi kunnat kon
statera en successiv utökning från en enkel ubåtssektion med oskyldiga
arbetsuppgifter till en avancerad större enhet med arbetsuppgifter di
rekt i strid Versaillesbestämmelserna..
De kontrakt på ubåtsbyggande som Tyskland erhöll efter första
världskriget verkade positivt på en organisatorisk utveckling: ju fler
och större åtaganden den tyska marinen och skeppsvarven fick i form
av flera ubåtsprojekt samtidigt och träning på ubåtarna, desto fler blev
sektionerna, som sysslade med ubåtsfrågor. Omvänt verkade en
avancerad organisation positivt på utvecklingen av ubåtar. Under pe
rioden 1925-1927 kan vi skönja ett embryo till ett "militär-industriellt
komplex", vilket skapade arbetstillfällen för framför allt teknikerna.
Det betydde också att avancerad!:! kontakter mellan marin och industri
redan fanns då det senare blev aktuellt med en ubåtssatsning. Detta
militär-industriella komplex utvecklades i form av ett samarbete mel
lan Seetransportabteilung och det av industrin ägda I.v.S. Det fortsatte
efter 1927, men Seetransportabteilung ersattes då av andra sektioner
inom marinen.
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F. PSYKOLOGISKA FAKTORER SOM FÖRKLARING TILL UBATS
UTVECKLINGEN

Tidigare erfarenhet av ubåtsvapnet, de framgångar det uppnått
under första världskriget och revanschtanken är psykologiska faktorer
som till sist också bör nämnas.
Vi har kunnat konstatera, att ubåtsritningar från tiden före 1918
använts för ubåtsutvecklingen 1919-1935.
De framgångar ubåtsvapnet skördade under första världskriget till
skillnad från övervattensfartygen kan också ha bidragit till att intresset
för ubåtar hölls vid liv under perioden 1919-1935. De kunde snabbt
produceras i stora mängder till ett relativt lågt pris. Detta leder oss i sin
tur in på den revanschtanke som uppstod i Tyskland efter kriget och
som Hitler så skickligt utnyttjade l. sin propaganda. Revanschismen an
ses ha haft en stark förankring i marinkretsar i början av 1920-talet. En
ledande exponent för den var konteramiral Magnus von Levetzow.
Dennes efterlämnade papper visar att han sysslade med avancerade
planer beträffande utvecklingen av ett nytt flygvapen, till vilka han
knöt stora förhoppningar. 185Inget är emellertid känt beträffande vilken
roll ubåtar spelade i detta sammanhang.
3. Sammanfattning och slutsatser
I utvecklingen mot en alltmer sofistikerad teknologisering, effekti
visering och brutalisering av krigsföringen, som skett under det senaste
århundradet, med gas, pansar, flyg, raketer och kärnvapen, intar också
ubåtsvapnet en central roll, Detta tillsammans med ubåtsvapnets mar
ginella behandling i litteraturen gör, att författaren anser det angeläget
att belysa dess utveckling.
Valet av perioden 1919-1945 är betingat av det faktum, att det vid
fredsslutet 1919 stadgades om förbud för Tyskland att inneha ett ubåts
vapen och att samtliga ubåtar beslagtogs år 1945. Det är således en
klart avgränsad epok i ubåtsvapets historia i Tyskland.
Syftet med en sådan undersökning, i vilken denna uppsats ingår som
en första del, är, att utreda hur det gick till, när Tyskland efter neder- .
laget i första världskriget åter satsade på ubåtskrigsföring samt att
försöka överblicka vilka konsekvenser detta fick.
En fokusering göres på växelspelet mellan å ena sidan ubåtsbyggan152

de och ubåtskrigföring och å andra sidan en rad faktorer, vilka utan
hänsyn till någon gradering av deras inbördes betydelse, grovt kan
indelas i följande:
I. Ideologiska faktorer
II. Ekonomiska, industriella och teknologiska faktorer
III. Sociala, särskilt organisatoriska fäJtorer
IV. Utrikes- och inrikespolitiska faktorer
V. Psykologiska faktorer
Vid undersökningen av utvecklingen av ubåtsbyggande och .ubåts
krigföring urskiljes sju stadier eller faser:
I. 1919-1935, med uppbyggnaden av en hemlig ubåtsorganisation,
2. 1935-1938, när Tyskland på nytt kan bygga upp ett ubåtsvapen, men
begränsar byggandet,
3. 1938-1939, då marinen kraftigt ökar ubåtsvapnets tänkta numerär
genom Z-planen, men då samtidigt en stor utbyggnad ay den övriga
marinen planeras.
4. 1939-1941, då en kamp om anslagen börjar: de olika försvarsgrenar
na önskar en satsning på sina respektive vapen; marinen för en
satsning på ubåtar.
5. 1941-1943, när ubåtsvapnet kommer i skymundan av Operation
Barbarossa, anfallet på Sovjetunionen,
6. 1943, en helhjärtad satsning på ubåtar sker,
7. 1943-1945, trots motgångar beslutas om en ny stor satsning på ubå
tar.
Föreliggande undersökning behandlar den första perioden
1919-1n5.
Vi har kunnat konstatera hur den tyska marinen under kringgående
av Versaillesfredens bestämmelser varit sysselsatt med ubåtsutveckling
för andra länders räkrting. Det år 1922 bildade och i Holland år 1925
etablerade Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (l.v.S.) tjänstgjorde
som kontaktorgan och byggnadsfirma.
I samband med Lv.S.' etablering i Holland, började Seetransportab
teilung, ett organ inom marinledningen, under kommendör Lohmann
att ekonomiskt stödja verksamheten.
Genom olika kontrakt med bl a Spanien, Finland, Turkiet och Sveri
ge fick tyska tekniker tillfälle att utveckla och genom tyska besättningar
också tillfälle att testa olika ubåtstyper.
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I de stora upprustningsplanerna 1932 och 1934, intog emellertid
ubåtsvapnet en blygsam plats.
År 1935 slöts ett flottavtal mellan Storbritannien och Tyskland, var
igenom det senare landet åter kunde bygga ubåtar öppet. Antalet
förblev dock tills vidare blygsamt.
I diskussionen av de olika faktorerna ställdes frågan: vilken/vilka
faktor/er/ verkade för och vilken/vilka verkade mot ubåtsutvecklingen
1919-1935?
Vi kunde därvid konstatera, att den internationella utvecklingen inte
varit gynnsam för en satsning på ett ubåtsvapen. Versaillesfreden,
de internationella nedrustningskonferenserna och även den interna
tionella militärteoretiska utvecklingen talade emot en sådan satsning.
Den tyska industrin var intakt efter kriget 1914-18 och hade således
potential för en ubåtsutvecklirig. På det inrikespolitiska planet sågs
emellertid marinen med misstro. Kapp-kuppen 1920 och Lohmann-af
fären 1927 /28 skamfilade den tyska marinens anseende.
Inga stora teknologiska förändringar bäddade för en ubåtssatsning.
Däremot skedde en fortsatt utveckling av ubåtsbekämpningsmedel (As
dic och sjunkbomber).
När det trots detta sker en hemlig ubåtsutveckling i Tyskland, så
tyder detta på att andra faktorer varit betydelsefulla. Man kan här pe
ka på erfarenheterna av ubåtarna under första världskriget samt på
den organisatoriska utvecklingen inom marinen, vilken, som vi visat,
kunde mötas med intressen inom industrin.
Som en av de viktigaste konsekvenserna av utvecklingen 1919-1935
framstår således, att ett visst militär-industriellt komplex, en intressege
menskap mellan ubåtsivrarna i marinen och vissa industrigrenar. upp
stod. Utvecklingen under perioden skapade också ett embryo till ett
nytt ubåtsvapen genom de konstruktioner som gjorts i utlandet, den or
ganisatoriska stomme som uppbyggts och de planer som. utvecklades.
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Kriesenstrategie unter Wilhelm Il. (Diisseldorf 1971), passim, DU!ffer, Marine, passim,
Ji.irgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918
(Göttingen 1973), passim.
10 Merton J. Peck-Frederic M. Scherer, The Weapons Acquisition Process: An Econo
mic Analyses (Boston 1962), passim, Samuel P. Huntington, Interservice Competition
and the Political Roles of the Services. I Total War and Cold War, ed. Harry L. Coles
(Columbus 1973), passim, Vincent Davis, Postwar Defence Policy and the U.S. Navy
1943-1946 (Chapel Hill 1966), passim, Michael H. Armacost, The Politics of Weapons
Innovation: The Thor-Jupiter Controversy (New York & London 1969), passim, Gra
ham T. Allison, Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crises (Boston 1971),
passim, Gemzell, Organisation, passim.
11 Därvid har Olsson konkret visat på betydelsen av den svenska upprustningen före
och under det andra världskriget för verkstadsindustrins utveckling, Ulf Olsson, Upp
rustning och verkstadsindustrin i Sverige under det andra världskriget, (Göteborg 1973),
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passim, Ulf Olsson, Militärhistoria och ekonomisk tillväxt. Aktnellt och Historiskt 1975, s
22-24. Se även C. Trebilcock, British Armaments and European Industrialization
1890-1914. Economic History Review. 2nd Ser. XVI, 1973, s 254-272.
12 Detta verensstämmer metodiskt mycket nära med en av Dlilffer nyligen publicerad
?
uppsats i Marine-Rundschau. I denna uppsat�. som behandlar marinen i sin helhet, ur
skiljer Diilffer olika faktorer ("determinanter") och förklaringsniväer. Han talar således
om organisatoriska, -inrikespolitiska och utrikespolitiska faktorer. Dessutom talar han om
systemstabiliserande faktorer samt urskiljer som en särskild nivå det internationella
sjömaktssystemet Han går därefter in på frågan om vilken eller vilka faktor/er/ som
verkat styrande på .marinens utveckling, d v s en gradering av faktorerna görs. I detta syf
te indelar Diilffer den undersökta perioden 1920-1939 i sju olika stadier eller faser, utan
att motivera indelningen. D enna måste emellertid ses mot bakgrund av att Diilffer be
handlar hela marinens utveckling och att det därför kan vara aktuellt med en starkare
nyansering än när det enbart är fråga om ubåtsvapnet, Jost Dlilffer, Determinanten der
deutschen Marine-Entwicklung in der Zwischenkriegszeit (1920-1939). Marine
Rundschau, Heft I, 1975, s 8-19.
13 Som den förste tyske ubåtsingenjören räknas Wilhelm Bauer, vilken vid 1800-talets
mitt konstruerade s k dykbåtar, Rössler, s 14 lf.
14 Gerrizell, Raeder, s 17 not 17, Jehuda L. Wallach, Kriegstheorien, Ihre Entwicklung
im 19. und 20. Jahrhundert. (Frankfurt/M 1972), s 325.
is Gemzell, Organization. s 58.
16 Hans Techel. Der Bau von Unterseebooten auf der Germaniawerft (Berlin 1922)
(Omtryckt i Mtinchen 1969). s 5, William Manchester. The Arms of Krupp 1587-1968
(Boston 1973). s 255. Rössler, s 26 ff.
11 Gemzell, Organization, s 59 f.
1s Der Krieg zur See 1914-1918 I, s 149.
19 Meningsskiljaktiglleterna mellan, Tirpitz och vissa kretsar inom marinen, vilka hade
många olika orsaker. fortsatte in på 1920-talet, Gemzell, Organization, s 60 f,
20 Der Krieg zur See 1914-1918 I, s 158 ff.
21 lbid.. s 149 f.
22 lbid,. s 150 f.
23 Gemzell, Organization, s 61 f.
24 Der Krieg zur See· 1914-1918 I. s 153.
25 lbid .. s 152. Gemzell, Organization, s 62. s 141.
26 Der Krieg zur See 1914-1918 I. s 151.
27 Blockaden sträckte sig från Hebriderna via Färöarna till Island.
28 Gemzell. Organization, s 142 f.
29 Jfr Tirpitz' memorandum av år 1897, lbid.. s 68 f.
:JO lbid, s 144. - Hindenburg och Ludendorff, vilka innehade den militära makten i rea
liteten (kejsaren var formellt överbefälhavare), var i slutet av k!iget militära och politiska
diktatorer.
31 Stegemann, s 133 ff., Rössler, s 117 ff.
32 Jfr Erich Gröner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, Band I (Miinchen 1966), s
376.
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33 Der Friedensvertrag von Versailles, art 18 I i Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg,
Verträge zur Zeitgeschichte 1918-1939, Hrsg, von Erhard Klöss (dtv-dokumente)
(Miinchen 1965), s 72, Kurt Stöckel, Die Entwicklung der Reichsmarine nach dem Er
sten Weltkriege (1919-1935), Äusserer Aulbau und innere Struktur (Göttingen 1954)
(OpubL dokt. avh,), s 9, Rolf Gi.ith, Die Marine des Deutschen Reiches 1919-1939
(Frankfurt/M 1972), s 25, DU!ffer, Marine, s 67, Gemzell, Organization, s 260, - GUhts
artikelsamling har formen av en direkt återgivning av fördragstexten, men denna över
ensstämmer ej med dokuinentutgåvan Von Versailles, - Fartyg av Deutschla11d- och Loth
ri11ge11klassen vägde drygt 14 000 dt, Gröner, s 20, s 73, s 77, Högsta tillåtna tonnage för
slagskeppen angavs till 10 000 dt., små kryssare 6 000 dt., jagare 800 dt samt båtar 200 dt,
Der Friedensvertgrag von Versailles, art 190, Von Versailles, s 73, Stöckel, s 9, Gjith, s
26, Dölffer, Marine, s 67,
34 Der Friedensvertrag von Versailles, art. 181, 190, Von Versailles, 72 f,, Stöckel, s 9,
Gi1th, s 27, jfr Di11ffer, Marine, s 67, Gemzell anger ersättningstiden för kryssare till I 5
år samt jagare och torpedbåtar till 12 år, utan att ange varifrån siffrt:lrnå tagits, Gemzell,
Organization, s 260,
35 Der Friedensvertrag von Versailles, art. 181. Von Versailles, s 72, Gilth, s 25, Gem
zell, Organization, s 260,
36 Der Friedensvertrag von Versailles, art. 191, Von Versailles, s 73.
37 Der Friedensvertrag von Versailles, art. 185, 186-189, Ibid., s 73, - Inbördes tvister
uppstod mellan de allierade om vad man skulle ta sig till med de beslagtagna tyska ubå
tarna. Till en början enades man om att skrota samtliga, men efter vidare överläggningar
fastslogs att Frankrike skulle få behålla tio stycken, medan alla övriga tyskbyggda ubåtar
skulle skrotas, Innan skrotningen gick i verkställelse blev ubåtarna föremål för ett inten
sivt studium av allierad expertis. Saville, s 9 ff.
38 Der Friedensvertrag von Versailles, art. 183, 192-197, Von Versailles, s 72 f., DUlffer,
Marine s 38, s 59. De officerare som främst drabbades av inskränkningarna i personal
styrkan tillhörde ubåtsvapnet. En del av dem rekryterades tillsammans med ubåtsman
skap till de marinbrigader som uppstod omedelbart efter kriget, av vilka Marinebrigade
Ehrhardt och Marinebrigade Loewenfeldt var de mest kända, Erich Raeder, Mein Leben,
Band 1: Bis zum Flottenabkommen mit England 1935 (Tubingen-Neckar 1956), s 155,
Saville, s 45. Diilffer, Marine, s 31. För marinbrigadernas uppgifter, se Walther
Hubatsch. Der Admiralstab und die obersten Marinebehörden in Deutschland 1848-1945
(Frankfurt/M 1958), s 184.
39 Der Friedensvertrag von Versailles, art. 170, Von Versailles, s 71, De allierade
inrättade en speciell kommission, som skulle övervaka att Tyskland följde freds
bestämmelserna Inter-Allied Control Commission, Saville, s 5,
40 Hubatsch, s 184, Carl Hans Hermann, Deutsche Militärgeschichte, Eine Einfiihrung
(Frankfurt/M 1966), s 386, Gemzell, Organization, s 308.
41 Hubatsch, s 184,
42 Ibid., s 181, s 184, s 255, Amiralstaben försvann efter kriget, Ibid., s 181 f.
43 W Lohmann-H.H. Hildebrand, Die Deutsche Kriegsmarine 1939-1945. Gliederung
Einsatz-Stellenbesetzung Band I (Bad Nauheim 1964), avsnitt 30, Gilth, s 1 2, Di.ilffer,
Marine, s 38, Gemzell, Organization, s 256, I spetsen för marinen fanns 1919-1920
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viceamiral von Trotha. 1920 konteramiral Michaelis. 1920-1924 amiral Behncke.
1924-192 8 amiral Zenker, 1928-1935 (1943) amiral (senare storamiral) Raeder, Hubatsch,
s 217.
44 lbid., s 255, Saville, s 634, Giith, s 42.
45 Der Krieg zur See 1914-1918 I-V. Saville påstår att bildandet av en ubätssektion
skedde i samband med omorganisationen omedelbart efter kriget. Under alla förhål
landen var sektionen, enligt Saville, verksam år 1921, Saville, s 47. Rössler anger bil
dandet till år 1920, Rössler, s 125.
46 Saville, s 47.
47 Se ovan not 37.
48 U-minläggarna vägde drygt I l00 dt. och u-kryssarna 2 000 dt., Gröner s 355, s 358.
49 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal. N urem•
berg 14 November 1945-1 October 1946 Vol:XXXIV (Nuremberg 1949), s 556, Vol.
XXXV (Nuremberg 1949), s 555. Saville, s 19 ff., jfr Rössler, s 126. Diilffer citerar ett
brev från dåvarande chefen för marinen - Zenker till förutvarande chefen för Marine
station der Ostsee Levetzow från år 1925, vari Zenker anförtror Levetzow, att han
(Zenker) officiellt gett order om att marinen inte fick sysselsätta sig med ex. ubåtsutveck
ling, men att man inofficiellt var intresserad av det, Diilffer. Marine, s 72.
50 Trial XXXIV, s 566, Rössler, s 126. - Ungefär samtidigt som ett samarbete tog form
med Japan, utgav Dr. Techel sitt arbete på Verlag des Vereins deutscher Ingenieure
(Berlin 1922), vari en genomgång av ubåtsutvecklingen såväl historiskt men framförallt
teknologiskt görs för åren 1902 till 1918/ 19.
51 Blohm 1111d Voss i Hamburg skulle stå för ubåtsprojektet, Saville, s 27, Francis L. Car
sten, Reichswehr und Politik 1918-1933 (Köln & Berlin 1964), s 141.
52 Saville, s 27 f., jfr Diilffer, Marine, s 73. Enligt Diilffer var det främst enskilda ma
rinofficerare som kring mitten av 1920-talet förespråkade ett begränsat engagement i
Sovjetunionen. däribland konteramiral Arno Spindler. Dtilffer ser tre olika orsaker till
att engagementet .i Sovjetunionen inte realiserades (den tyska marinen avstod definitivt
från provbase.r i Sovjetunionen före utgången av 1920-talet): I) Tyskland hade kontakt
med bl a Finland och Turkiet i rustnings- och utbildningsfrågor. Man fruktade därvid att
förlora kontakterna med dessa länder, om närmare samarbete etablerades med deras
granne Sovjetunionen, 2) Sovjetunionens inre förhållanden verkade alltför osäkra och 3)
marinen strävade i stället efter samförstånd med de anglosaxiska länderna. Diilffer, Ma
rine. s 73 ff.
53 Se Saville. s 48 f., Diilffer, Marine, not 3. s 184. (Vinterarbetena motsvarade ungefär
de enskilda utredningarna vid militärhögskolan).
54 Saville. s 49 ff.. jfr H ubatsch, s 186, Diilffer. Marine s 184. Saville drar slutsatsen att
TMI möjligen influerats av Krastels arbete, då v. Mellenthins ubåtstyp C III avvisades,
Saville. s 53.
55 lbid.. s 55 ft:
56 lbid., s 59 f., Rössler. s 126.
57 Saville. s 75. Rössler s 126,jfr. Raeder. s 231. Dillffer. Marine. s 71. s 421. Som di
rektörer för firman agerade Dr. Hans Techel (tekn. dir.) och f. örlogskaptenen Ulrich
Blum (företagsdir.). Rössler. s 126.
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58 En holländsk advokat Blauwpotcate - registrerade bolaget i sitt eget namn, Savil
le, s 76.
59 Ibid., s 79, Rössler, s 126.
60 Saville, s 77 f., Rössler, s 126.
61 UNL var en sammanslutning av olika spanska varv, vilka hade starka band till
Krupp-koncernen, Saville, s 104.
62 Ibid., s 102 ff., Rössler, s 126 f. - Spanien var intresserat av 1 000-tons ubåtar, Saville,
s 107.
63 Ibid., s 145, Rössler, s 127.
64 Saville, s 124 ff., Rössler, s 127.
65 Förberedelser för hemlig upprustning, Saville, s 169.
66 Ibid., s 137 ff., Rössler, s 128. - Saville ser bildandet av U-Bootreferat som stommen
till ett nytt ubåtsvapen. Saville, s 172.
67 Dagen innan Spindler övertog chefsskapet för U-Bootreferat pensionerades han från
tjänsten som chef för Flottenkommando (A II) med konteramirals grad, se ibid., s 140 f.
Gemzell anger felaktigt att Spindler år 1925 drog sig tillbaka för att ägna sig åt histo
rieskrivning, Gemzell, Organization, s 289. Spindler var verksam i marinledningen fram
till år 1929, då han drog sig tillbaka och ägnade sig åt ovannämnda historiebeskrivning,
Saville, s 326.
68 Ibid., s 173 f.
69 Ibid., s 133, jfr Trial XXXIV, s 566, Trial XXXV, s 555 f.
70 Saville, s 80.
71 1.v.S. erhöll ipga ekonomiska bidrag från Seetransportabteilung under åren 1923/24,
Ibid., s 81.
72 Det fanns två fonder, som inte kontrollerades av riksdagen: Sonde,fond, vilken
anförtroddes åt Lohmann samt Schwarzer Fond vilken disponerades av kommendör
Gottfried Hansen, chefen för Mari11ewaffe11abteilung (BW). Båda fonderna erhöll sina
medel från de inkomster marinen gjorde på försäljningen av gamla fartyg till andra
länder, vilket inbringade över 100 milj. RM, Ibid., s 80 f., jfr Raeder, s 231. Som
jämförelse kan nämnas att Seetransportabteilungs officiella budget år 1927 uppgick till
3,5 milj. RM, Diilffer, Marine, s 91.
73 Hela summan på 100. milj. RM överlämnades först till chefen för armen gene
ralövereste v. Seeckt - vilken använde 75 milj RM till armens projekt i Sovjetunionen.
Saville, s 83 f., jfr D!llffer, Marine, s 91. Lutz Graf Sehwerin von Krosigk, finansmini
ster i ett flertal regeringar, bl a Hitlers, skriver till författaren angående Ruhrfonderna i
ett brev daterat den 7 april 1974:
"Der Ruhrfonds wnrde beim Uebergang zur Rentenmark errichtet ..... Es wurden daraus
nur bestehende Ausgaben geleistet, för die es keine anderen Etatstitel gab. Einnahmen
wurden ihm nicht zugefilhrt. Bei der Marine waren daraus Ausgaben geleistet worden,
die damals nach dem Versailler Vertrag Deutschland nicht erlaubt waren. Als nach ei
nigen Jahren der Fonds erschöpft war, standen Mittel filr diese Zwecke nicht mehr zur
Verfögung."
74 Trial XXXIV, s 554.
75 Som chef för avdelningen tjänstgjorde under åren 1925-1927 f. örlogskaptenen
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Robert Moraht, Ibid., s 567, Saville, s 134 f,, Rössler, s 127.
76 Chef för avdelningen var f. löjtnanten Hans Schottky, Saville, s 226.
n Byggnadsrådet Friedrich Schllrer var chef, Ibid. , s 226. Både BS Iua och BS Iub
bildades år 1927.
78 Ibid,, s 228, Trial XXXIV, s 567.
79 Technische Beratung 1md Beschafjimg.
80 Trial XXXIV, s 567, Saville, s 135 f.
81 Trial XXXIV, s 560, Saville, s 85. Att Seetransportabteilung köpte Phoebus Filmge
sellschaft för att förhindra att filmbolaget hamnade i utländska händer (främst ameri
kanska) eller köptes upp av Hugenberg (industrimagnat) är ett antagande Di.ilffer gör,
Di.ilffer, Marine, s 92. Chefen för marinen, försvarsministern och finansministern gick i
borgen för köpet av filmbolaget. Ibid., s 92.
82 Trial XXXIV, s 530-607, Saville, passim Artalen anger bildandet av avdelningarna.
Vad gäller Phoebus anges anslutningen till Seetransportabteil1111g. I.v.S. bildades 1922 och
anslöts till Seetransportabteilung 1925. - Di.ilffer delar in Lohmanns engagement i tre
komplex: I) militära engagement, i vilket ingick ubåtskonstruktioner etc., 2) företag, som
på kortare eller längre sikt skulle ge vinst och som inte hade någon direkt militär an
knytning, exempelvis Berliner Bacon AG och 3) engagementet i Phoebus Filmgese!lschaft,
vilket slukade den största delen av finanserna. Di.ilffer, Marine, s 92.
83 U-Boo1refera1 åsyftas. Seetransportabteilung sysslade med mer än hemlig ubåts
utveckling, varför denna inte kan räknas som en ubåtsavdelning i vanlig bemärkelse.
84 Det program Spindler fastställt som arbetsordning för U-Bootreferat innehöll följan
de: I) för den fortsatta teknologiska utvecklingen skulle speciellt u-kryssartypens värde
för sjökrigsföringen studeras. Källor: krigsdagböckerna, 2) en undersökning av
främmande ubåtsutveckling efter kriget skulle göras och 3) samling och sortering av
ubåtsmaterial från TMI och Reichsarchi1• skulle verkställas. En evaluering av detta skulle
göras med avseende på a) militära erfarenheter, b) utnyttjandet av ubåtar och tekniska
erfarenheter, speciella ubåtstyper, tillverkning, utrustning och proviant samt c) träning av
personal, Saville, s 176.
85 Ibid., s 184, s 192 f. Spindler, sammanfattade typfrågan med att konstatera, att
grunden för beslutet om vilken/vilka typ/er som borde användas måste vara de operati
va uppgifter som fastställs för ubåtarna, Ibid., s 19 I.
86 Ibid., s 201 f.
87 Ibid., s 625 f.
88 Ibid,, s 168.
89 Ibid., s 168.
90 Antalet var fördelat på 36 F-ubåtar - en beteckning på ubåtsprojekt från 1918. där
F-ubåten motsvarande B 11, men tonnaget var på 350 dt. - 42 G-ubåtar (640 dt) B III samt 6 C III-ubåtar. I mobiliseringsplanerna för år 1928 behölls antalet ubåtar - 84
men fördelades i stället på 36 F-ubåtar, 36 G-ubåtar samt 12 I-ubåtar (800 dt) C 111,
Rössler, s 139 f., jfr Dtilffer, Marine, s 228.
91 Ämnet hade behandlats redan är 1923 av kaptenen Emil Venzlaff, men inte
uppmärksammats, Saville, s 179.
92 Befehlshaber der Marinestat/011 der Nordsee.
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93 Gladisch var chef för Flo11e11komma11do och tjänstgjorde således som F/011e11chef
Gladisch hade i början av 1920-talet i en undersökning studerat en krigföring i Östersjöa,
men inte tagit hänsyn till ubåtar, Saville, s 33 ff., s 180.
94 Ibid., s 180 I:
95 Se nedan, när det gäller provturerna med de turkisk-beställda ubåtarna och de som
följde.
96 Se ovan.
97 Rössler, s 128 ff.
98 Saville, s 239 f., Rössler, s 131. - De båda ubåtarna levererades först i maj 1928 till
Turkiet, Rössler, s 131.
99 Raeder, s 231, Rössler, s 13 I.
HJO
Raeder, s 231 f., Rössler, 132. Under tiden hade Krupp upplöst fördraget mellan
I.v.S. och UNL, Rössler, s · i'32.
101 Ibid., s 132 f. - De totala kostnaderna beräknades till 4,6 milj. RM, lbid., s 133.
102 Ibid., s I 33.
103 Riksvärnet-Tysklands krigsmakt 1919-1935.
104 Saville, s 218 f.
10s Ibid., s 225.
106 Ibid., s 249 ff., jfr Trial XXXIV, s 599, Diilffer, Marine, s 92, Gemzell, Organization,
s 272.
107 Se not 81.
1oa Sa ville, s 254 ff.
109 Ibid., s 258 ff.
f
110 Raeder, s 248 ff., Gemzell, Raeder, s 32 Diilf er, Marine, s 84 ff.. Gemzell, Orga
nization, s 261 ff. Den som mer än någon annan försökte få pansarskeppet godtaget
inom marinen var, enligt Dlllffer, chefen för F/011e11abteil1mx
konteramiral v.
Loewenfeld, Diilffer, Marine, s 84.
1ll Raeder, s 250, Saville, s 260, Diilffer, Marine, s Il. - Gemzell anger felaktigt att
'riksdagen röstade igenom anslag till pansarskeppsbyggandet år 1927, se Genazell, Rae
der, s 33. Det första pansarskeppet gick under beteckningen Panzerschiff A, Efter detta
fartyg följde flera av samma typ, vilka fick beteckningarna PanzerschfJJ B, Panzerschiff
C etc.
112 Trial XXXIV, s 600.
113 lngenieursbiiro fiir Wirtschaft und Technik. Förutom Mentor Bilanz GmbH upplö
stes även Tebeg GmbH Rössler, s 128.
114 Saville, s 568.
115 Chef för Biiro a var Schottky, Ibid., s 602.
11° Chef för Bt'lro b var Schi,irer, Ibid., s 602.
117 Erich Raeder föddes 1876 och inträdde i den kejserliga tyska marinen 1894. Under
åren 1910-1912 tjänstgjorde han ombord på den kejserliga yachten och under första
världskriget tillhörde Raeder stabsofficerarna. Efter kriget arbetade han tillsammans med
den dåvarande chefen för marinen-viceamiral v. Totha och efter dennes fall place
rades Raeder i marinarkivet, där han skrev marinhistoria. Från början av 1925 till sin
11
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utnämning till chef för marinen tjänstgjorde Raeder som Chef der Mari11estatio11 der
Ostsee, se Di1lffer, Marine, s 98 ff.
118 Saville, s 270 ff. B-Haushalt kallades också Schwarzer Haushalt, vilket betydde en
utanför budgeten uppgjord "hemlig budget", Trial XXXV, s 572.
119 Saville, s 286, Rössler, s 132.
120 Saville, s 301, s 376 ff.
121 Trial XXXIV, s 570.
122 Rössler, s 134 ff.
m Saville, s 382 ff. - En utförligare redogörelse av det svenska engagementet presen
teras vid ett annat tillfälle.
123a Saville, s 411 ff., Gemzell, Raeder, s 41, Di1lffer, Marine, s 229 ff., jfr Kurt Ass
mann, Deutsche Seestrategie in zwei Weltkriegen {Heidelberg 1957), s 116. - I det radio
tal. där Umbau-planen nämndes, antyddes att det var en ombyggnad inte utbyggnad.
DUlffer, Marine, s 229.
12Jh Se Sa ville, s 416, jfr. Raeder, s 274. Umbau-planen 1932 angick inte bara marinen.
Upprustningen angick i första hand armen. Uppenbarligen gjordes försök att utestänga
marinen från att vaJa med och dela anslagen för Umbau och således låta den sjömilitära
sidan släpa efter. Di1llfer, Marine, s 230.
12Jc Se Saville, s 632, Rössler, s 141 f.
124 Raeder, s 273, Saville, s 456, Di1lffer, Marine, s 231 f., Rössler, s 141.
125 Sa ville. s 456. - Saville ser denna försiktighet från tyskarnas sida, som möjligen ett
tecken på viljan att invänta nedrustningskonferensens i Geneve resultat, speciellt de som
berörde ubåtsvapnet, Ibid, s 456.
126 Trial XXXV, s 557, Saville, s 456 ff., Di1lffer, Marine, s 231 f.
127 Saville, s 458, s 468, Di1lffer, Marine, s 231 f., s 235. Enligt Saville hölls antalet far
tygsersättningar, d v s slag.skepp för pansarskepp, kryssare etc. inom de av Versaillesför
draget uppgjordes siffrorna. Tonnaget var emellertid alltsedan 1925 för högt och innebar
således ett brott mot fredsbestämmelserna, Saville, s 459.
128 lbid.. s 461 IT.
129 Ibid., s 465 f.
130
Ibid .. s 456, s 460, jfr Trial XXXV. s 55;.
131 5 stora och 19 små ubåtar. Målet skulle uppnås 1938. Rössler s 143.
132 24 av typ I A (800 I) och 48 av typ Il A (350 t). Nya beteckningar infördes på de oli
ka ubåtstyperna och i fortsättningen skall dessa beteckningar användas. Målet att ha 72
ubåtar skulle vara uppnått år 1949, Ibid.. s 143.
133 Avtalet slöts i juni 1933.
134 Rössler. s 143.
l35 Det sammanlagda tonnaget blev 17 500 t, Ibid., s 143.
136
Ibid.. s 143.
137 Saville. s 628, Kari-Heinz Ludwig. Strukturmerkmale nationalsozialistischer Auf
rUstung bis 1935; i Wirtschaft und Ri1stung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Hrsg.
von Friedrich Forstmeier & Hans-Erich Volkmann (Diisseldorf 1975), s 56.
138 Raeder, s 302 f.. Gemzell, Raeder, s 41 f.. Das deutsch-britische Flottenabkommen.
Von Versailles, s 2!9'ff., Salewski, s 18, Diilffer, Marine, s 332 f.. Gemzell, Organization,
s 290.
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139 Jfr. ovan, s 129 r.
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Zusammenfassung
Der Friedensvertrag von Versailles 1919 verbot Deutschland den Besitz von U-Booten.
Japan, obwohl während des Krieges mit der Entente alliiert, suchte aber schon 1920 mit
deutschen Werften Kontakt, um Konstruktionszeichnungen för- U-Boote zu erwerben
und technischen Rat zu erhalten. Nåchdem die Marineleitung den Verkauf der Kon
struktionszeichnungen genehmight halte, wurden auch deutsche technische Experten an
der Werft in Kobe als Ratgeber fur die Japaner tätig.
Aus Anlass eines geplanten U-Bootsprojekts flir Argentinien bildeten auf Empfehlung
des Chefs der Marine 1922 drei private deutsche Werften eine Aktiengessellschaft, das
Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (I.v.S.), das in Zukunft f\lr Auslandskontakte
zuständig sein sollte. Die Gesellschaft wurde 1925 in Holland etabliert, um freier arbei
ten zu können.
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In den Jahren 1924 und 1925 wurden mit Spanien und der Tfirkei Verträge fiber die
Lieferung von U-Booten abgeschlossen. Da jedoch das I.v.S. den Turken nicht'eine ge
forderte Garantie von I Mil!. RM stellen konnte, wurde die Seetransportabteilung der
Marineleitung eingeschaltet. Im Austausch för den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden
des I. v.S. und fur 28% des Aktienkapitals förderte die Seetransportabteilung das tlirki
sche Projekt finanziell. Weitere Mittel wurden dem l.v.S. fiber eine Reihe von Tarnorga
nisationen zugeföhrt.
Diese Arbeit der Seetransportabteilung verlief bis zum August 1927 unbemerkt, wurde
dann aber von einem Journalisten teilweise aufgedeckt. Die U-Bootsprojekte konnten je
doch iiber diese politische Krise hinweg gerettet werden, und eine Reihe neuer Liefe
rungsverträge wurden abgeschlossen, z,B. mit Spanien, Finnland und Schweden. So
konntei:t die deutschen Techniker die U-Bootstypen weiterentwickeln, die während der
Schlussphase des Ersten W eltkrieges nur ungenllgend hatten erprobt werden können
oder erst auf dem Reissbrett standen. Auf den notwendigen Erprobungsfahrten wurden
ausserdem deutsche U-Bootsbesatzungen.ausgebildet.
Dem 1932 festgelegten Aufriistungsplan zufolge sollte die deutsche Flotte iiber 16
U-boote verfiigen. Als man den Plan 1934 revidierte, wurde diese Zahl auf28 erhöht.
Im Februar 1935 stimmte Hitler dem Bau von U-Booten zu. Gleichzeitig wurde mit
England fiber eine Revidierung des Vertrages von Versailles verhandelt. Am 18. Juni
1935 schlossen Grossbritannien und Deutschland in London ein Flottenabkommen. Da
naeh durfte die deutsche Flotte auf35% der englischen ausgebaut werden. Bei U-Booten
war ein Ausbau bis auf 45% gestattet und nach besonderen Verhandlungen sollte sogar
Parität zugestanden werden können. Da jedoch Grossbritannien Uber eine sehr kleine
U-Bootwaffe verfiigte, konnte Deutschland nun zwar offen U-Boote bauen, aber nur in
sehr geringen Ausmass.
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OPEC OCH IEA I ETT INTERNATIONELLT KON
FLIKTPERSPEKTIV
Av Björn Hettne, Svante Karlsson och Gösta Tompuri

INLEDNING
I denna uppsats behandlas två organisationer inom den interna
tionella oljeekonomin. De befinner sig på var sin sida av klyftan mellan
utvecklade och underutvecklade länder och kan därför betraktas som
motparter med mer eller mindre oförenliga intressen. Hur ·oförenliga
hoppas vi att analysen kommer att utvisa. Vår avsikt är att utifrån olika
metodiska angreppssätt försöka ange de båda organisationernas struk
turella position i det globala dominanssystemet och de konflikter som
sammanhänger härmed.
OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, represen
terar oljeexporterande u-länder som eftersträvar största möjliga
ersättning för den råvara som mer eller mindre dominerar dessa
länders ekonomier. IEA, International Energy Agency, (mer bekant
som "oljeklubben") representerar en grupp västliga industriländer som
länge dragit fördel av de låga priserna på råolja och anpassat sina eko
nomier till dessa i en utsträckning som gör varje större prishöjning på
olja till en utmaning mot hel� samhällsstrukturen i dessa länder. Detta
konfliktperspektiv lyser emellertid med sin frånvaro i respektive orga
nisations stadgar. OPEC säger sig eftersträva en stabilisering av råolje
priserna men säger sig också. vara mån om en garanterad oljetillförsel
till konsumentländerna och en tryggad avkastning på kapitalet för olje
bolagen. IEA eftersträvar en garanterad tillförsel av olja till rimliga
priser. Man vill minska sitt beroende av importerad olja men är mån
om goda relationer till såväl oljeländer som oljebolag. Om vi utgår
ifrån organisationernas uppfattning om sig själva har de således inget
aggressivt syfte men det händer att de i mindre officiella sammanhang
uppfattar varandra som kamporganisationer.
Vi menar att den senare uppfattningen är den mer realistiska och
skall i det följande bygga under - men också nyansera denna upp
fattning genom en närmare granskning av de båda organisationerna.
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Först görs en komperativ analys baserad på officiellt material av typen
stadgar, resolutioner, avtalstexter och offentliga tal. Redan en sådan
analys tror vi kommer att klargöra väsentliga egenskaper hos organisa
tionerna och i vilken mån dessa ger uttryck för en explicit kon
fliktattityd. Vi kan emellertid inte nöja oss med den bild förmedlas av
organisationernas självuppfattningar utan vi måste gå vidare till en
kontextuell analys av deras historiska framväxt, de konkreta samman
hang som utgör organisationernas omgivning och vilka omdömen och
reaktioner de.framkallar i denna omgivning. Genom denna analys vill
vi på visa i vilken mån man kan tala om en manifesterad konflikt mel
lan dem. Slutligen måste denna i huvudsak deskriptiva analys
kompletteras med ett mer strukturellt angreppssätt, en maktteoretisk
analys. Genom denna vill vi närmare identifiera de båda organisa
tionernas strukturella positioner i det globala maktsystemet för att på
visa i vilken grad det råder en strukturell konflikt mellan dem. Denna
studie utgör en del av ett större projekt knutet till Avdelningen för
freds- och konfliktforskning vid Göteborgs universitet, syftande till
analys av den strukturella omvandling som den internationella oljeeko
nomin - och härigenom det globala dominanssystemet för närvaran
de genomgår. Denna omvandling kommer otvivelaktigt att i hög grad
påverka det framtida konfliktmönstret.

I. EN KOMPARATIV ANALYS
I denna del jämföres OPEC och IEA i avsikt att framhålla betydelse
fulla likheter och skillnader med avseende på målsättning, medlems
skap, organisation och beslutsformer. Vi är särskilt intresse
rade av i vilken grad de trots sina allmänna försäkringar om motsatsen
är inställda på konfrontation och härigenom kan betraktas som kamp
organisationer. Som nämnts inskränker vi här analysen till officiellt
material, dvs organisationernas självuppfattningar. Av naturliga skäl är
materialet för IEA ännu magert och utgörs av dess nyligen underteck
nade stadga. OPEC materialet är dest? mer rikhaltigt och består av
stadgar, resolutioner och offentliga tal alltifrån organisationens till
komst 1960. Här är det således möjligt att behandla målförskjutningar
och andra betydelsefulla tendenser i den organisatoriska utvecklingen.
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Målsättning

OPEC syftar till en koordinering och en uniformering av medlemssta
ternas oljepolitik. I stadgan anges få precisa målsättningar men det
finns en formulering om "the determination of the best means for safe
guarding their (medlemmarnas) interests, individually and collectively"
som naturligtvis kan göras till föremål för skilda tolkningar alltefter
omständigheterna. Organisationen säger sig mer precist vilja stabilisera
priserna på den internationella oljemarknaden så att skadliga och onö
diga fluktuationer elimineras. Formuleringarna i stadgan avslöjar en
viss omsorg om att undvika intrycket att OPEC skulle vara en aggressiv
organisation. Således säger man sig vilja ta hänsyn till producent
ländernas intresse av stabila inkomster, konsumentländernas intresse
av reguljär oljetillförsel och oljebolagens intresse av goda vinster ("a
fair return on their capital to those investing in the petroleum indust
ry").1
Trots den harmonimodell av den internationella oljeekonomin som
OPEC:s principiella målformulering låter påskina är man i en annan
artikel i stadgan mer medveten om de konflikter som OPEC:s aktioner
kan leda till. Denna artikel återges här in extenso då den så klart ger
uttryck för en målsättning som vi i mer teoretiska termer (se del III)
kan beteckna som defragmentering.
"Om sanktioner vidtages, direkt eller indirekt, av något/några intres
serat/ intresserade bolag gentemot ett eller flera medlemsländer som
ett resultat av tillämpningen av något beslut av Organisationen, skall
ingen medlem acceptera något erbjudande om gynnsam behandling,
vare sig i form av en ökad oljeexport eller prisförbättring, som kan
föreläggas den av ett dylikt intresserat bolag eller av intresserade bolag
i syfte att avstyra tillämpningen av detta beslut av Organisationen". 2
OPEC:s stadga antyder således inte någon radikalare målsättning än
att stabilisera priserna. Om stabilisering tolkas så, som företrädare för
OPEC vill, nämligen att det skall vara ett stabilt förhållande mellan
råoljepriser och industrivarupriser kan naturligtvis avsevärda
prishöjningar sägas innebära prisstabilisering.
För att finna en ambition (om vi än en gång får föregripa den teore
tiska analysen i del III) att förändra den vertikala arbetsfördelningen
måste vi gå till resolutioner som utfärdats åtskilliga år efter OPEC:s
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tillkomst. Dessa visar emellertid att man kan tala om en gradvis
målförskjutning hos organisationen från det ensidiga sysslandet med
råoljepriser till ökad kontroll av hela oljeekonomin och medlems
ländernas ekonomiska utveckling överhuvudtaget.
Ar 1965 utfärdades en resolution (Res IX.61) om en mer planerad
expansion av oljeproduktionen innebärande fasta marknadsandelar för
medlemsländerna och 1967 uppdrogs åt OPEC:s ekonomiska kommis
sion att utforma ett program för en sådan planmässig utbyggnad. Ar
1968 kom en viktig resolution om medlemsländernas oljepolitik syftan
de till en ökad kontroll över oljeproduktionen. Enligt denna deklara
tion skall medlemsländerna eftersträva att så långt som möjligt utveck
la sina oljeresurser själva. Bara när ett medlemsland saknar förmåga
härtill bör .<,let ingå avtal med utomstående parter och dessa avtal bör
under alla förhållanden utformas så att medlemslandet uppnår största
möjliga kontroll över utvinningen (Res XVI.90).
Ar 1970 uppmärksammades i en resolution den osammanlänkade
ekonomiska strukturen i medlemsländerna. Formuleringen erinrar
slående om ett av Samir Amins kriterier på underutveckling, nämligen
det förhållandet att olika ekonomiska sektorer inte är integrerade i ett
sammanhängande och självcentrerat system utan snarare fungerar som
förlängningar av centrum (de kapitalistiska metropolerna).3 Resolu
tionen understryker således "behovet för den fullständiga integrationen
av petroleumindustrin med medlemsländernas nationella ekonomier
genom en systematisk sarnmanbindning av kolväte-sektorn och eko
nomins andra sektorer" (Res XX.113). · 1973 slutligen kommer en ny
allmän politisk deklaration som ger uttryck för OPEC:s vidgade
målsättning. Man noterar att "medlemsländer inte enbart bör eftersträ
va att erhålla det lämpliga värdet för sin olja, utan också att förhandla i
syfte att framkalla förhållanden som effektivt skulle skapa permanenta
och åiversifierade inkomstkällor inom deras territorier" och att "pet
roleum inte bör vara enbart en finansiell källa för medlemsländerna,
utan ett primärt och effektivt instrument för deras ekonomiska utveck
ling" (Res XXXIV.155).
Denna vidgade målsättning implicerar således betydligt djupare
strukturella förändringar i världsekonomin än vad även kraftigt höjda
oljepriser skulle leda till. Som vi skall se i nästföljande avsnitt kommer
dessa ambitioner ännu klarare fram i uttalanden från företrädare för
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enskilda OPEC-stater, t ex Algeriets Boumedienne och Shahen av Iran.
Detta innebär också att den harmonimodell som OPEC officiellt håller
sig med rimligen måste omprövas. En början gjordes 1971 i ett tal av
OPEC:s dåvarande generalsekreterare Nadim Pachachi: "OPEC har
... erhållit en kranfull, internationellt erkänd status, och det har blivit
ett effektivt instrument för gemensam oljepolitik med avsikt att skydda
och främja de oljeproducerande ländernas intressen och legitima
rättigheter genom förhandling och när det behövs genom konfrontation
(vår kursivering).4
IEA:s målsättning är att garantera försörjningen av oljeprodukter till
rimliga priser för de konsumentländer som ingår i OECD. Detta vill
man göra genom att begränsa ländernas efterfrågan och att vid behov
allokera befintliga oljetillgångar mellan medlemsländerna enligt ett
visst system. Allokeringen sker på basis av medlemsländernas normala
konsumtion under en basperiod. Om ett medlemsland drabbas, kompen
seras det genom att övriga medlemmar minskar sin konsumtion eller
sina reserver.
Detta får betraktas som avtalets kärna. Hur IEA tänker sig att rimli
ga priser skall uppnås sägs inte direkt i avtalstexten. Åtgärderna har
uppenbarligen en defensiv karaktär och liksom OPEC vill IEA undvika
att i sina stadgar framstå som en kamporganisation. Man säger sig såle
des vilja utveckla ett samarbete med såväl producentländer som andra
konsumentländer, inklusive de underutvecklade länderna. Även oljebo
lagen vill man etablera samarbete med, men det är uppenbart att vad
som sägs i stadgan om regeringarnas speciella ansvar för ener
giförsörjningen liksom om dessas beslutsamhet att spela e.n aktivare roll
i relation till den internationella oljeindustrin genom att skapa "ett om
fattande internationellt informationssystem" kan uppfattas så att inte
bara producentländerna utan även oljebolagen utgör en motpart. Man
kan förutsätta att åsikterna på denna punkt kommer att gå isär bland
de olika medlemmarna.
En målsättning hos IEA som potentiellt är av stor framtida betydel
se, men som i debatten inte uppmärksammats i proportion till dess
betydelse, är det program för utvecklandet av alternativa energikällor
som medlemsländerna förväntas ansluta sig till. Ett uttalat syfte med
detta program är att reducera beroendet av importerad olja och här
föreligger naturligtvis en indirekt uttalad konflikt med OPEC. Eftersom
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OPEC börjar intressera sig mer för oljans roll i den inhemska ekono
miska utvecklingen och mindre för olja som handelsvara reduceras
emellertid denna konflikt. IEA tar inte klar ställning för vilka ener
gikällor som man vill utveckla utan nöjer sig med att räkna upp de vik
tigaste, som inhemsk olja, kol, naturgas kärnkraft och vattenkraft.
Bland de forskningsområden som prioriteras omnämns kolteknologi
och solenergi före forskning kring frågan om radioaktivt avfall.
Medlemsskap
Medlem i OPEC kan vara varje land med en "substantiell nettoex
port av' råolja och som har fundamentalt samma intressen som
medlemsländerna" vilket vill säga att de grundande medlemmarna
bestämmer vilken typ av intressegemenskap som är bestämmande för
medlemskap. OPEC skiljer på ursprungliga medlemmar (som var re
presentanerade på den första konferensen i Baghdad 1960), fullvärdiga
medlemmar (urpsrungliga medlemmar och de länder som senare anslu
tit sig och som till fullo uppfyller kriterierna för medlemsskap) samt as
socierade medlemmar (som inte helt uppfyller ovan nämnda kriterier).
Ursprungliga medlemmar är Irak, Iran, Kuwait, Saudiarabien och
Venezuela.. Förutom dessa utgörs gruppen fullvärdiga medlemmar av
Algeriet, ·Ecuador, Förenade arabemiraten, Indonesien, Libyen, Nige
ria, Qatar och Gabon.
De ursprungliga medlemmarna har alltså en särställning inom
gruppen och varje nyrekrytering kräver stöd av samtliga länder inom
denna kategori. En medlem kan lämna organisationen under
nästföljande kalen4erår efter det att ifrågavarande medlem meddelat
konferensen sitt beslut om utträde.
IEA:s rekrytering skiljer sig från OPEC:s så tillvida somrekryterings
underlaget utgörs av en annan organisation, nämligen OECD som är
de kapitalistiska industriländernas samarbetsorganis.ation. Oljekon
sumerande länder, som t ex DDR eller Indien är således stadgemässigt
uteslutna. De deltagande nationerna är Belgien, Kanada, Danmark, Ir�
land, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Storbritan
nien, Västtyskland, Turkiet och USA, Schweiz, Sverige, Österrike och
Nya Zeeland. Norge är associerad medlem. Australien, Frankrike; Fin
land, Grekland, Island och Portugal valde att ställa sig utanför. Utträde
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ur IEA kan ske 12 månader efter det att medlemmen uttalat sitt beslut
härom. Ingen medlem kan emellertid uttala något önskemål om ut
träde förrän efter tre år, varför november 1978 är det första möjliga ut
trädestillfället.
Organisation
OPEC:s högsta beslutande organ är Konferensen, som består av de
legater som representerar medlemsländerna. I övrigt utgörs OPEC:s or
ganisation av Styrelsen och Sekretariatet, enligt nedanstående skiss.
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Styrelsen, som i huvudsak har ansvar för exekutiva funktioner, består
av ledamöter utnämnda av medlemsländerna och godkända av
Konferensen. Sekretariatet genomför Konferensens beslut under direkt
uppsikt av Styrelsen. Sekretariatet leds av en generalsekreterare som
utnämnts av Konferensen för en period av tre år (mandatperioden kan
förlängas med ytterligare tre år). Generalsekreteraren .ansvarar inför
Styrelsen för Sekretariatets verksamhet. OPEC:s Ekonomiska kommis
sion är ett stående specialiserat organ som är ansvarigt inför Konfe
rensen för sin verksamhet i syfte att i samarbete med Sekretariatet
främja stabilitet i de internationella oljepriserna på rättvis nivå.
OECD-ländernas överenskommelse om att upprätta ett interna
tionellt energiprogram skapade en ny organisation, International Ener
gy Agency (IEA), som skall svara för programmets genomförande. Det
ta nya internationella energipolitiska organ får en organisatorisk struk
tur som framgår av nedanstående skiss.
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Sekretariatet

Styrelsen skall bestå av en eller flera ministrar (eller dessas delegater)
från varje medlemsland. Exekutivkommitten skall bestå av en eller fle
ra högre tjänstemän från varje medlemsland och samma representation
gäller för de stående �ommitteerna. Sekretariatet består av en verk
ställande direktör, utnämnd av Styrelsen, och den stab som i övrigt vi
sar sig bli nödvändig.
B eslutsformer
OPEC:s beslutsformer är högst demokratiska, vilket samtidigt som vi
skall se gör organisationen mindre slagkraftig än IEA. I Konferensen
som är det högsta beslutsfattande organet, har varje fullvärdig medlem
en röst och alla beslut som inte är rena procedurfrågor skall vara enhäl
liga. Nya och associerade medlemmar antas med kvalificerad majoritet
(2/3) där samtliga ursprungliga medlemmar skall ingå.
IEA har av amerikanska regeringstjänstemän betecknats som "en
avsevärd innovation i internationellt beslutsfattande" som i effektivitet
överträffar internationella organisationer som EG och NATO. Vad
man då tänker på är bl a den inbyggda automatiken i beslutsfattandet,
som träder i kraft så snart den normala oljetillförseln sjunker med 7 %
eller mer för något eller för alla medlemsländer. Högsta beslutsfattande
organ är Styrelsen på ministernivå där alla bindande beslut fattas med
majoritet. Med majoritet avses då 60 % av de vägda rösterna. Varje
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medlem har en röstvikt som bestäms av respektive lands oljekon:sum
tion och detta gör naturligtvis USA helt dominerande. Majoritetsbeslut
kräver emellertid också att inte mindre än 9 medlemmar röstar för, me
dan "särskild majoritet" i visa frågor kräver 12 medlemsländers ja-rös
ter och i andra frågor 14. För åtagande som ålägger medlemsländerna
förpliktelser som inte förutses i avtalet krävs enhälligt beslut.

II.1. EN KONTEXTUELL ANALYS: PRODUCENTLANDSSAM

ARBETETS FRAMVÄXT
Koncessionerna
Orsakerna bakom det producentlandssamarbete, som inleddes slutet
av 1940-talet och som fullbordades med skapandet av OPEC år 1960
.och av OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Count
ries, år 1968 kan ytterst ledas tillbaka till de fundamentala skillnader,
som från början kom att prägla villkoren för oljeproduktionen i Vene
zuela och övriga latinamerikanska länqer å den ena och i Mellanöstern
å den andra sida,n.
Oljeproduktionen i Venezuela inleddes under ett skede på 1910-talet
av inbördes konkurrerande och jämförelsevis små oljebolag för vilka
den venezolanska oljan närmast utgjorde komplement till och reserv
för produktionen i USA. Vidare var Venezuela redan då en självständig
och i jämförelse med länderna i Mellanöstern relativt avancerad stat.
Produktionsarrangemangen kunde utarbetas i stort sett utan någon
inblandning från regeringarna i oljebolagens moderländer. Allt detta
bidrog till att koncessionsavtalen i allt väsentligt röljde ett mönster �om
var gängse i utvecklade länder, vilket ledde till att Venezuelas
rättigheter som en suverän stat respekterades. Därmed uppstod en
närmast nykolonial situation, som grundade sig på indirekta kontroll
som samförståndet mellan den inhemska eliten och de utländska intres
sena kunde upprätta.
Oljeproduktionen i Mellanöstern inleddes under mer koloniala
förhållanden. Områdets öde som oljeproducent avgjordes sedan frågan
om kontrollen över regionens oljetillgångar blivit en stridsfråga mellan
koloniala regeringar utan egna oljetillgångar. Konflikten kring oljerät
ti�heterna, där även USA indrogs, löstes till slu�, genom iden om
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samägda produktionsbolag. Aktiekapitalet i vad som senare skulle
komma att heta Iraq Petroleum Company (IPC) delades i fyta lika sto
ra delar av det brittiska Anglo-Persian (numera BP, British Petroleum),
det brittisk-holländska Royal Dutch/Shell, det franska Cie Franc;aise
des Petroles och det amerikanska av det av Mobil and Standard Oil
(New Jersey) för tillfället särskilt upprättade Near East Development
Corp. Arrangemanget med samägda produktionsbolag blev stilbildan
de för regionen och det institutionaliserades genom den s.k. Röda
linjeöverenskommelsen mellan !PC-gruppens bolag, som förbjöd dem
att var för sig utvidga sin verksamhet i något av de tidigare turkiska
områdena eller i emiraten längs den Arabiska viken med undantag för
Kuwait. Därmed kom de lokala myndigheterna, vars handlingsfrihet
redan var starkt beskuren genom de rådande protektoraten och man
daten, att konfronteras med en enad front utländska oljebolag. Dessa
var verkställande organ för en överenskommelse mellan deras respekti
ve regeringar. I de områden som inte reglerades av Röda linjeöverens
kommelsen utövade Storbritannien en monopolställning, som det
försökte upprätthålla i det längsta. 5 Koncessionsavtalens utformning i
Mellanöstern reflekterar tydligt dessa länders dåtida koloniala beroen
derelationer. Mönstren för avtalen hämtades från kapitulationer de
europeiska makterna hade tilltvingat sig av Den höga porten i Istanbul
under 1800-talet, där de utländska köpmännen och bolagen erhöll en
exterritoriell status. De befriades från skatter och tullar och deras
verksamhet placerades utanför de lokala myndigheternas och domsto
larnas juristdiktion.
Oljan ökar i betydelse
Perioden omedelbart efter andra världskriget skapade de direkta
förutsättningarna för ett oljesamarbete i flera avseenden. Energiför
brukningen i Nordamerika och Västeuropa började stiga kraftigt och
oljan kunde på allvar konkurrera med stenkolet som viktigaste ener
gikälla. I-ländernas egna energitillgångar kunde inte längre tillgodose
efterfrågeökningen. USA, som traditionellt varit världens ledande
oljeproducent och som länge hade tillgodosett stora delar av Västeuro
pas oljebehov, blev en nettoimportör av olja 1947. Länderna i Mellan
östern, som fram till 1940 endast svarade för drygt 4 % av världens
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sammanlagda råoljeproduktion hade fram till 1948 ökat sin andel till
12 % och 1960 var siffran uppe i 25 % .
Producentländernas attityd till priser och marknadsandelar genom
gick också en förändring. I de ursprungliga koncessionstalen fast
ställdes deras oljeinkomster till en fast royalty på producerade råolje
kvantiteter, vilket lämnade prisfrågan utanför oljeländernas omedelba
ra intresse. Venezuelas jämfört med Mellanöstern högre produktions
kostnadsnivå kompenserades av de lägre fraktkostnaderna till mark
naderna i USA och Västeuropa under en period då bolagen fritt kunde
tillämpa en prissättningspolitik, som gick ut på att identiska produkter
oavsett ursprung kostade lika mycket överallt (det s k Gulf plussyste
met)!i För konsumenterna var det följaktligen likgiltigt' vårifrån oljan
kom.
Venezuelas konkurrensläge gentemot producentländerna i Mellanös
tern försämrades dock allt eftersom landet började göra bruk av de
suveräna rättigheter dess koncessionsavtal hade lämnat orörda. Redan
på 1920 införde man i Venezuela en procentuell royalty på värdet av
råoljan och 1940 kom den att uppgå till 16 2/3 %. Inkomstskatt till
värdlandet på de vinster bolagen gjorde på råoljevinningen, som varit
ett okänt begrepp inom oljeindustrin, infördes likaledes av Venezuela
år 1943. Det var dock först efter Acci6n Democråticas makttillträde
1948 som den sammanlagda inkomstskattesatsen (exklusive royalty) för
bolagen höjdes till det magiska 50 %. 7 ·
Konsekvenserna av dessa unilaterala venezolanska åtgärder blev två
faldiga. För det första blev landets oljeinkomster direkt ber_oende av
priserna för oljan. För det andra ökade totalkostnaderna (tax paid cost)
av venezolansk olja för bolagen. En produktionsökning i Mellanöstern
blev ett allt mera tilltalande alternativ för bolagen särskilt som det före
låg ett nationaliseringshot mot deras tillgångar i Venezuela.
Tendensen till produktionsomallokeringar till Mellanöstern för
stärktes ytterligare sedan bolagen efter påtryckningar från de ameri
kanska och brittiska regeringarna hade tvingats att överge sin tidigare
prissättningspolitik (Gulf plussystemet), varvid det uppstod en uppdel
ning av marknader för oljorna från Venezuela och Mellanöstern.
Punkten där cif-priset (cost insurance and freight) för dessa oljor sam
manföll ("equalization point") flyttades i omgångar allt längre västerut
för att 1947 hamna i London och 1949 i New York. För Venezuelas del
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innebar detta att dess oljor fick en prisfördel endast i Latinamerika
samt på den nordamerikanska väst- och sydkusten. 8
I Mellanöstern fanns till följd av koncessionernas koloniala ursprung
inte samma möjligheter till ensidiga förbättringar av oljeinkomsterna.
Därmed var de inledande kontakter som Venezuela i sin oro över svik
tande marknadsandelar tog med Iran 1947 och med Saudiarabien och
Irak 1949 i syfte att förmå dem att införa inkomstskatt för bolagen me
ningslösa. Anledningen till att en prisbaserad roalty och inkomstskatt
infördes i Mellanöstern under perioden 1950-54 står i stället att finna
dels i amerikanarnas ihärdiga och allt mera framgångsrika försök att
bryta den brittiska monopolställningen i regionen och dels i att Röda
linjeöverenskommelsen avvecklades under det andra världskriget för
att göra det möjligt för !PC-bolagen Esso och Mobil att ingå i ARAM
CO (Arabian American Oil Company). Det var således det allameri
kanska ARAMCO som efter påtryckningar föin den paktbyggande
amerikanska regeringen medgav att en procentuell royalty på 12 1/2%
på värdet av den producerade råoljan och en inkomstskatt på 50 %
(inkl royalty) infördes för dess koncession i Saudiarabien 1950. Sedan
principen införts i Iran som sista betydande producentland i Mellanös
tern 1954 blev även dessa länders oljeinkomster direkt beroende av
priserna för råoljan och relationen till västmakterna började anta en
mera neokolonial prägel.
OPEC:s uppkomst
Omedelbart efter det att bolagen tvingats överge "Gulf plussyste
met" i sin prissättning under andra världskriget var priserna i ut
skeppningshamnar i Venezuela och Mellanöstern ungefär desamma.
Det venezolanska priset låg efter ett avtal med bolagen från 1944 i pa
ritet med priserna för oljorna från Texas på amerikanska oskusten.
Sedan systemet med "equalization points" införts, reducerades priser
na för o�jorna från Mellanöstern i samma takt som denna punkt vand
rade västerut. Iden uppfattades dock som "väsentli�en sund" av
producentländerna eftersom priserna inte uppfattades som godtyckliga,
då de var direkt knutna till priserna för texasoljorna. 9 Det var först se
dan prispariteten cif New York mellan oljorna från Texas, Venezuela
och Mellanöstern upplöstes under perioden 1957-59 som ett resultat av
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de amerikanska säkerhetspolitiskt betingade importrestriktionerna på
olja .som producentländerna började ilskna till. De växelvisa prisreduk
tionerna mellan Venezuela och Mellanöstern blev den direkta upp
takten till OPEC.10
Det arabiska oljesamarbetet
Vi såg ovan att OPEC är en rent facklig organisation med syfte att
tillvarata medlemsstaternas intressen i oljefrågor utan vidare politiska
ambitioner.11 OPEC är dock inte det enda eller ens det första exemplet
på producentlandssamarbete och det är osannolikt att OPEC hade
kunnat komma till stånd eller kunnat vidga sina målsättningar om inte
det arabiska oljesamarbetet, som uppstod ur andra :rlieia politiska
målsättningar, hade funnits.
Arab Petroleum Experts Committee var det första exemplet på insti
tutionaliserat oljesamarbete i den tredje världen. Det bildades 1952
inom ramen för Arabförbundet som en följd av det ökade behovet för
resursmobilisering inom arabvärlden i konflikten mot Israel; I ett möte
i augusti 1951 föreslog Arabförbundets generalsekretariats politiska
kommitte att en expertgrupp måtte bildas "mot bakgrund av den legiti
ma rätten till självförsvar och med hänsyn till nödvändigheten av att
begränsa Israels styrka för aggression".1,2 Samtidigt insåg man också be
hovet att vidga kontakterna till andra producentländer genom att kom
mitten "rekommenderar regeringarna i medlemsländerna och ålägger
generalsekreteraren att verka för att de arabländer som inte är med
lemmar av Arabförbundet och vänligt sinnade nationer förmås stödja
de arabiska länderna i deras ståndpunkt
med' särskild hänsyn till
f
förhindrandet av att olja når Israel"J:
På Expertkommittens förslag erhöll det inom arabiska oljesam
arbetet, där även ickeoljeproducerande länder deltog, en kontinuitet
genom att föregångaren till Arabförbundets generalsekretariats avdel
ning för olje- och energifrågor inrättades 1954. År 1959 organiserades
den Första arabiska oljekongressen i Kairo, dit även delegationer från
bl a Venezuela och Iran inbjöds.
Venezuelas oljeministern Perez Alfonso och Saudiarabiens general
direktör för olje- och mineralfrågor Shaykh Abdullah Tariki arbetade
hårt på den Första arabiska oljekongressen för upprättandet av en Oil
Consultation Commission som skulle tillåta "diskussion av gemensam179

ma problem i syfte att uppnå lika slutsatser".14 Förutom de arabiska
producentländerna skulle kommissionen omfatta . Venezuela, Iran,
Egypten och Arabförbundet. Projektet stupade dock till följd av "in
tresserade parters motstånd", ts d vs Irans och Iraks fientlighet gente
mot Nasser. När sedan Perez Alfonso och Abdullah Tariki i maj 1960
ånyo började årbeta för en lösning lämnades Egypten utanför bilden
och OPEC kunde uppstå i september samma år.
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
Till följd av sexdagarskriget i juni 1967 länkades det inom arabiska
oljesamarbetet i delvis nya banor. Sedan de stora producentländerna
Saudiarabien, Kuwait och Libyen lyckats få det arabiska oljeembargot
upphävt, beslutade man att göra oljan till ett "positivt" vapen, d v s
dessa tre länder skulle utifrån sina oljeinkomster bidra till frontsta
ternas (Egyptens, Jordaniens, Syriens) militära ansträngningar.16 Ur
detta "positiva" bruk av oljan som' vapen uppstod 1968 de arabiska
oljeexporterande ländernas samarbetsorganisation OAPEC. Anled
ningen till att organisationen ställdes utanför_ Arabförbundet var Li
byens, Kuwaits och Saudiarabiens önskan att utesluta dels de ickeolje
producerande regimerna, dels de radikala regimerna från medlemskap.
Det var först efter Khaddafis makttilträde i Libyen 1969 varvid den
konservativa arabfronten sprängdes, som det blev möjligt för länder
som Algeriet, Irak, Syrien och Egypten att ingå i organisationen. Des
sutom är Bahrein, Qatar och Förenade arabemiraten medlemmar i
OAPEC.
Jämfört med .OPEC är OAPEC en organisationellt mera oberoende,
effektivare och mera målmedveten organisation med större betydelse
för maktförhållandena inom den internationella oljeekonomin.
OAPEC är uttryckligen en juridisk person med rätt att äga fast och lös
egencjom, vidtaga juridiska transaktioner, stämma och bli stämd; sluta
fördrag och ingå överenskommelser med medlemsstater, andra länder,
federationer och internationella organisationer.17 Organisationens Juri
diska kommission innehar kompetens att slutgiltigt handlägga tvister
om tolkningen av avtalet och de därav följande förpliktelserna, tvister i
oljefrågor mellan medlemsländer och ,alla de tvister som organisa
tionens Ministerråd beslutar hänföra till den. Med de berörda
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parternas medgivande äger Kommissionen även rätt att slutgiltigt
avgöra i tvister mellan medlemsländer och oljebolag (Art 23 och 24).
Organisationen styrs av ett Ministerråd vars beslut, som i viktiga frå
gor fattas med 3/4-majoritet, är bindande för samtliga medlemsländer
(Art 11 och 12). Vidare stadgas att alla av OPEC fattade resolutioner är
bindande för samtliga medlemmar i organisationen (inkl dem som inte
är anslutna till OPEC) (Art 3). I gengäld för dessa långt gående åta
ganden har varje medlemsland rätt att kräva garantier av organisa
tionen som skydd mot de förluster och skador som det kan åsamkas då
det verkställer organisationens beslut. Vid behov är samtliga medlems
stater förpliktade att solidariskt dela bördan av sådana förluster och
skador (Art 12d).
Medlemsländerna är vidare ålagda att genomföra d� förändringar i
sin lagstiftning som är nödvändiga för organisationens verksamhet, de
måste respektera organisationens rätt att fritt agera som oberoende ju
ridisk person och tillförsäkra organisationen de privilegier och den im
munitet Ministerrådet beslutar om (art 2a, 4a och 4b). Slutligen är med
lemsländerna ålagda att "intimt samarbeta med dess (organisa
tionens) organ, koordinera sin oljepolitik i den utsträckning dess (orga
nisationens) målförverkligande det kräver och att vidta alla de åtgärder
som är nödvändiga i syfte lltt vara organisationen till hjälp i dess arbete
och att iaktta de förpliktelser som följer ur denna överenskommelse
samt att avstå från alla handlingar som är ägnade att förhindra o/ga
nisationen från att förverkliga sina mål och projekt" (Art 28).
Med sin fasta struktur, effektiva former för beslutsfattande och dess
politiskt motiverade existens har OAPEC mera påtagliga förutsättning
ar än OPEC att initiera och genomföra sina uppgifter. I organisa
tionens stadga har man dock undvikit att fasthålla den vid ·specifika och
påtagliga uppgifter och under sina första år torde man kunna säga att
organisationen saknade målsättning. Det enda konkreta om dess upp
gifter i stadgan är att "organisationen skall i synnerhet utnyttja med
lemmarnas gemensamma resurser. och potential i upprättandet av de
samägda företag i oljeindustrins skilda faser som samtliga medlemmar
eller de av dylika företag intresserade medlemmarna kan komma att
utveckla" (Art 2e). I övrigt konstateras i preambeln till fördraget att
medlemsländerna "erkänner oljans .roll som huvudsaklig och grundläg
gande inkomstkälla för dem, som de bör utveckla och tillvarata på sätt
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som ger dem de största rättmätiga fördelarna, att de är medvetna om att
oljan är en ändlig resurs och att detta faktum gör dem ansvariga inför
kommande generationer att konservera den och att utnyttja de därifrån
härledda inkomsterna för ekonomiskt diversifierade investeringar i pro
duktion och i långsiktiga och fruktbara utvecklingsprojekt".
Producentlandssamarbetets vidare utveckling
Efter samarbetsorganisationernas uppkomst blev det uppenbart för
producentländerna att deras i början blygsamma anspråk ignorerades
av såväl oljebolagen som i-landsregeringarna, som kallt räknade med
att producentlä'ndernas strävanden i vilket fall som helst skulle visa sig
meningslösa. I ett officiellt belgiskt energipolitiskt program konst,te
rades 1967 att "för övrigt har de flesta av dem (oljebolagen) sitt säte i
och ett stort politiskt inflytande i stater som disponerar militära och fi
nansiella medel som tillåter dem att utöva ett inflytande på producent
ländernas regeringar som förhindrar att de senare faller under sådana
makters kontroll som inte har samma intresse av att upprätthålla Ge
menskapens (EG:s) försörjningstrygghet".1 9
Det är symptomatiskt att OAPEC:s skapelse överhuvudtaget inte
observerades i västliga nyhetsmedia och att man i konsumentländerna
knappt var medveten om organisationens existens förrän den 16 ok
tober 1973, då de arabiska oljeländerna bröt med sitt handlingsförla
made förflutna. De arabiska oljekongresserna och OPEC noterades
med en road ,och farbroderlig attityd: "Om en bättre förståelse för olje
industrins problem kan erhållas genom Arabförbundets konferenser
eller genom OPEC är allt väl",20 samtidigt som man bevisade att de
krav producentländerna ställt genom sina organisationer föll på sin
egen orimlighet. 21
Denna överlägsna attityd från bolagens och västregeringarnas sida
gjorde att organisationerna kunde byggas upp i en relativt lugn at
mosfär och att de kunde utvidga och konsolidera sitt medlemsskap
utan några dramatiska förändringar i den internationella oljeekonomin
förrän mot 1970-tales början, då producentländernas ambitionsnivå
höjdes avsevärt. Samtidigt flyttades initiativet definitivt från "skatte
experten" Venezuela till de arabiska producentländerna. Det var inte
längre enbart fråga om priser, royalties och skattesatser, det var en frå-
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ga om en uppgörelse med ett handlingsförlamat förflutet av kolonialt
ursprung. 22
Orsakerna till att dessa långgående förändringar i den internationel
la oljeekonomin blev möjligen att genomföra och att det var de ara
biska oljeproducenterna som ryckte åt sig initiativet härvidlag är mång
faldiga och svåranalyserade.23 Storbritanniens militära tillbakadragan
de från regionen och protektoratens avskaffande för Arabiska vikens
emirat tillsammans med Sovjetunionens ökande närvaro och inflytande
i regionen omöjliggjorde effektivt möjligheterna till militära interven
tioner. Frankrikes och Italiens obenägenhet att acceptera USA:s ovill
korliga ledarskap över den "fria världen" och deras vilja att återskaffa
sig ett eget inflytande i området gjorde ekonomiska sanktioner föga
realistiska. USA började, för första gången i sin historia, förutse ett
höggradigt beroende av importerad olja och de största reserverna av
denna strategiskt viktiga råvara ligger i Mellanöstern och Nordafrika.
Sexdagarskriget 1967 och oktoberkriget 1973 tillsammans med den
ökande radikalismen i området gav slutligen oljeproducenterna den po
litiska viljan till konfrontation. Den libyska revolutionen 1969 öppnade
OAPEC för de radikalare regimerna, vilket medförde att organisa
tionen kom att omfatta samtliga arabiska producentländer och att ny
tillskottet gav organisationen den målsättning den tidigare saknat:24
OAPEC:s verksamhet har sedan 1970 uppvisat en påfallande konsis
tens med det handlingsprogram som Arabförbundets ekonomiska råd
antog i mars 1960. Förbundet saknade dock förutsättningar att genom
föra programmet. Det kan sammanfattningsvis ses som en plan för
kontroll över priser, vinster, produktion och ägarskap inom olje
hanteringens olika faser. Bl a förutsågs att minst5 l % av aktiekapitalet
i oljebolagen skulle innehas av regeringarna, att bolagens verksamhet
skulle underkastas en nationell kontroll, att en industriell bas i olja och
petrokemi skulle utvecklas i regionen och att vertikalt integrerade na
tionella oljebolag skulle bildas.25 Arbetsfördelningen mellan OAPEC
och de olika medlemsregeringarna och deras nationella organ tycks va
ra den att medan de senare övertar kontrollen och skötseln av råolje
produktionen var för sig, utnyttjar man OAPEC i frågor högre upp på
den teknologiska stegen. Bland de projekt OAPEC initierat märks Arab
Petroleum Services Company som har till uppgift att assistera de na
tionella oljebolagen i deras verksamhet allt från prospektering till
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marknadsföring. Arab Petroleum Investment Company med ett aktie
kapital på I miljard dollar har till uppgift att finansiera olika projekt
inom skilda delar av oljeindustrin i arabvärlden. Transporter av olja är
också en OAPEC-uppgift. Organisationens Arab Company for Ship
building and Repair skall bygga en. torrdocka i Bahrain och i septem
ber 1974 hade Arab Maritime Petroleum Transport Company utelig
gande order på en tankerflotta på 1 562 000 dödviktston. De beslutade
investeringarna i AMPTC uppgår till 320 miljoner dollar och de
planerade investeringarna är i storleksklassen 2 000 miljoner.26

Den reella konfrontationen med de utländska oljebolagen om herra
väldet över priser, skatter och royalties inleddes 1970, tio år efter
OPEC:s tillkomst, av Khaddafis Libyen med stöd av Algeriet, Irak och
Saudiarabien. Den slutfördes av OAPEC-länderna under deras beröm
da kuwaitmöte den 16 oktober 1973, då dessa länder insåg att det fak-.
tiskt inte var nödvändigt att tillfråga bolagen.27 Konfrontationen om
kontrollen över råoljeproduktionen i sin helhet kom också att åter
upptas av de arabiska oljeproducenterna efter det misslyckade iranska
försöket 1951-54. De franska och italienska bolagens försök att tränga
sig in på de storas traditionella jaktmarker ledde till att relationerna
mellan värdregeringarna och de utländska bolagen revolutionerades
genom införandet "joint ventures" och entreprenadsavtal inom oljein
dustrin. Värdländerna blev för första gången själva delaktiga i den
egentliga produktionen. Efter att antal politiskt betingade styrkede
monstrationer där "USA förtjänade ett gott hårt slag på sitt uppkäftiga
ansikte''28 beräknas OPEC-länderna komma att kontrollera 74 % av sin
totala produktion under 1975.29
Denna gång uteblev inte reaktionen från oljebolagen och i-landsre
geringarna. Inför de prisförhandlingar som de ar'abiska producent
länderna och Iran hade utlyst med bolagen och som 1971 resulterade i
de epokgörande Teheran- och Tripolisavtalen ansåg bolagen tiden vara
mogen för att bilägga sina inbördes konflikter. Efter att USA:s justitie
departement medgivit bolagen immunitet inför åtal för brott mot anti
trustlagstiftningen bildade de stora multinationella och de mindre obe
roende bolagen en gemensam front mot producentländerna. Det var
endast det franska ERAP och det italienska ENI som ställde sig utanför
denna gemenskap. Regeringarna i oljebolagens moderländer (USA,
Storbritannien, Nederländerna och Frankrike) samlades till ett antal
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sekretessbelagda möten i Washington och Paris.30 Men det var inte
förrän efter den s k "oljekrisen" som de slumrande hitintills obehövliga
planerna på konsumentfronter väcktes.
Producentländernas långsiktiga strävanden har av shahen av Iran ut
tryckts som "Jag skall sälja aspirin till er, jag skall sälja äggviteämnen
till er. Därför skall jag inte sälja råolja till er'':31 Reaktionen på dessa
strävanden blev att "det är de importerande ländernas sak att vidta alla
de åtgärder som visar sig vara nödvändiga för att OPEC:s dominanspe
riod skall bringas till ett slut så fort som möjligt'';l2 Det återstår att se
om Kanadas energiminister Donald MacDonald har rätt i sin pessi
mism då han resignerat konstaterade att "det? för närvarande är
hopplöst att tänka sig att krossa OPEC".33

II.2. EN KONTEXTUELL ANALYS: IEA:s FRAMVÄXT
Konfliktperspektivet är lika centralt för IEA:s som för för OPEC:s
framväxt. Oljeklubben har vuxit fram ur konsumentländernas kon
flikter med dels de stora oljebolagen dels producentländerna.
Konsumentlandssamarbetets framväxt kan relateras till tre skilda pe
rioder. Den första täcker ett tidigt försök till konsumentsamarbete mel
lan i-länder. Den andra perioden är nästan helt konfliktlös och har
monin mellan parterna var dominerande. Slutligen analyseras IEA:s
framväxt och bildande.
Tidigt konsumentlandssamarbete
1944 undertecknade Storbritannien och USA ett avtal, Anglo-Ameri
can Agreement, om samarbete för att trygga USA:s och dess allierades
oljetillförsel. Bakgrunden till avtalet var att USA och särskilt Storbri
tannien ansåg det orimligt att betala för fiktiva frakter från Karibiska
havet ("Gulf plus") för den olja deras krigsflottor bunkrade i t ex Aba
dan. Avtalets långsiktiga mål var att "försäkra sig om leveranser genom
att kontrollera produktion, reglera marknadsföring och främja utveck
landet av petroleumresurser och av en ordnad internationell handel i
petroleum":34 USA och Storbritannien förband sig att "(l) upprätta
långsiktiga uppskattningar av världsefterfrågan på petroleum med
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tillbörlig hänsyn till konsumentländernas intressen, (2) föreslå sätt på
vilka den uppskattade efterfrågan kan mötas genom att produktionen
fördelas rättvist mellan producentländerna, (3) analysera problemen i
produktion, förädling, transporter och distribution av olja på global ni
vå och (4) utfärda rekommendationer till båda regeringarna om över
gripande handlingsprogram som de kan förverkliga var för sig eller ge
nom det Permanenta internationella petroleumrådet" (Art Il, III Sect 1,
2, 3, 5 och 6).
Det framgår av åliggandena ovan att avtalet var ett genomgripande
program för kontroll över oljeutbudet. Reaktionen mot avtalet lät inte
vänta på sig. Sun Oils ordförande Pew deklarerade följande inför Pet
roleum War Council i USA i oktober 1944: "Oljeavtalet uppsätter mål
som enda�! kan uppnås genom att produktion, marknadsföring eller
priser - eller samtliga - kontrolleras, och jag utmanar envar som op
ponerar sig mot detta omdöme. Vad är detta om inte en karteD?".35
Uttalandet ovan av Mr Pew. angav efter vilka riktlinjer oljebolagen
avsåg att angripa avtalet. Om avtalet hade genomförts skulle makten
över oljeekonomin ha förskjutits från oljebolagen till regeringarna,
vilket inte bolagen�tillatigande kunde acceptera. En kampanj för att få
avtalet fällt som stridande mot antitrustlagstiftningen startades, vilket
också lyckades�6
Mellanspel
I stället för överenskommelser mellan regeringar kom den närmaste
p�rioden att innebära ett nära samarbete mellan regeringarna och olje
bolagen. I vissa fall överläts oljepolitiken i stort till oljebolagen. Åter
upprättandet av det västliga samarbetet genom 'EG och OECD aktua
liserade tanken på mellanstatligt energisamarbete. I samband med
Suezkkrisen 1956 upptättades inom OECD:s föregångare OEEC en
oljekommitte som skulle utfärda rekommendationer vid bristsituationer
i olja. Bland dessa återfanns en rekommendation om oljelagring för 60
dagars förbrukning efter avrott i oljetillförseln. Oljelagringen förutsågs
senare bli utsträckt över en längre tidsperiod.
Vid EG:s tillkomst 1958 bildades en Interexecutive Working Group
vars mål var "en gemensam handelspolitik i energiprodukter gentemot
tredje part och en viss harmonisering av artificii:lla pri"killnad,·r mel
lan medlemsländer"?7
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OEEC:s oljekommitte växte fram i direkt anslutning till en kris me
dan EG:s energigrupp inte initierades ur någon konflikt eller kris.
Båda dessa organ för energisamarbete har till största delen innehaft en
undanskymd plats i det mellanstatliga samarbetet. Energisamarbetet
inom EG var ett uttryck för de integrationistiska tendenser som fanns
i Västeuropa vid denna tidpunkt. Det skulle till en reell krissituatation
innan man började fundera på att skapa ett konsumentlandssamarbete
mellan OECD-staterna på oljeområdet. Krisen kom 1967.
Oljetillförseln hotas
Junikrigets 1967 utbrott och den därpå följande oljeblockaden under
november och december mot länder som stödde Israel innebar slutet på
en relativt konfliktlös period som sträckt sig över 20 år. Vid detta tillfäl
le restes kravet på pärmare samarbete inom de oljekonsumerande
västländerna liksom �ellan de krigförande arabstaterna och deras al
lierade. Arabstaterna bildade år 1968 OAPEC. De oljekonsumerande
i-länderna återupptog försöken till oljesamarbete inom ramen för
OECD,där det redan 1960 upprättades ett system för inbördes fördel
lning av olja i krissituationer. Systemet innebar att minst 90 % av
tillgängliga kvantiteter oljeprodukter skulle fördelas i proportion till
respektive lands normala förbrukning, medan återstoden skulle förde
las efter särskilda kriterier?8 För att systemet skulle aktiveras skulle två
tredjedelsmajoritet erfordras i OECD:s oljekommitte. Undan för undan
har OECD byggt ut ett försvarssystem i händelse av minskad tillförsel
av olja. Teheran-, Tripolis- och Lagosavtalen 1971 som medförde höjda
priser. på olja påskyndade planerna på. mellanstatligt oljesamarbete
mellan i-länderna utanför de redan etablerade organen,.
Avtalen intensifierade konflikten mellan konsument- och produ
centländerna. Professor M A Adelman var i en artikel mycket kritisk
mot USA:s utrikesdepartement för dess "misslyckande att leda OECD
till aktiv opposition mot OPEC:s krav";J9 Vidare menade han att de
oljeimporterande i-länderna måste åsamka OPEC ett nederlag: "Om
de oljeproducerande länderna lider det lättaste nederlag kommer det
att vara dödsskottet för OPEC och därefter skulle dessa länder inte ha
mod att sluta· sig samman",40
Konflikten mellan oljeimporterande i•länder och oljeländer
förstärktes ytterligare och nu hade man fått riktlinjer att arbeta efter för
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att ett fruktbart samarbete skall komma till stånd. I mars 1973 presen
terade en känd oljekonsult en uppsats där han påpekade_att de oljeim
porterande i-länderna måste gå samman på oljeområdet�1 Han tyckte
sig se att de oljeimporterande staternas beroende av Mellanöstern skul
le öka från år till år. De senaste årens participationsavtal och nationa
liseringar har givit producentländerna i Mellanöstern en potentiell
makt som emanerar ur kontrollen över oljereserverna. För att skydda
importen av olja måste ett konsumentorgan för i-länderna bildas. Han
menade också att "denna extrema koncentration av olja och finansiell
makt kan ha ett skrämmande inflytande på politiska, ekonomiska och
handelspolitiska handlingar"12 Tanken på oljeembargo mot i-länderna
räknade Mr Levy med: "Genom lagerföring, koordinering av ran
soneringsprogram och i synnerhet genom en krisöverenskommelse om
delning :mellan samtliga medlemmar 'skulle ett oljeembargo av pro
ducentländerna mot utvalda länder bli mycket svårare om inte prak
tiskt omöjligt".43
Riktlinjerna var nu uppdragna för hur ett energisamarbete skulle ge
stalta sig. Nu trädde politikerna in på scenen. President Nixon deklare
rade i sitt energital den 18 april 1973 att energiproblematiken var ett
viktigt område för internationell samordning.44
Dr Kissinger gick på samma linje som Nixon i sitt The Year of Eu
rope-tal, då han förklarade att ett samarbete skulle i första hand omfat
ta USA, Canada och Västeuropa men också Japan�5 Nixon uttalade sig
i september samma år, före det arabiska oljeembargot, att "ingen na
tion och i synnerhet ingen industrination skall befinna sig i sådan utsatt
·position där någon annan nation plötsligt kan skära av dess
försörjning"16
Oktoberkriget 1973 bröt ut. OAPEC-staterna konkretiserade efter ett
möte i Kuwait den .Hl· oktober 1973 planerna på leveransrestriktioner
tills Israel dragit sig tillbaka från alla ockuperade arabiska områden.
OECD:s beredskapsplan fungerade inte. I samband med sitt andra
möte i Kuwait den 4 november 1973 beslöt OAPEC-länderna att skära
ned oljeproduktionen med 25 procent och införa ett embargo. Undan
tagna från nedskärningen var "vänligt sinnade" länder som Frankrike
och Storbritannien.
Konflikten mellan oljeproducerande och oljeimporterande länder
hade nu nått sitt klimax. I-ländernas motdrag, representerad av
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Kissingers tal vid Pilgrim Society i London den 12 november, var att de
industrialiserade staterna skulle etablera en Energy Action Group. I
samma tal föreslog han en energikonferens i Washington i februari
1974. Senare inbjöd Nixon sex stater till konferensen i Washington
mellan 11-13 februari. Antalet medlemmar utvidgades senare till att
omfatta USA, Frankrike, Västtyskland; Italien,.. Holland, Norge, Storbritannien, Kanada, Japan, Belgien, Danmark, Irland och Luxemburg
samt OECD genom sin generalsekreterare.

Washingtonkonferensen
Vid konferensen utkristalliserades två alternativa linjer, den ena re
presenterad av Frankrike och den andra av USA. Dessa två linjer kan
historiskt urskiljas. Alltsedan mitten på 1960-talet har Frankrike intagit
en diametralt motsatt uppfattning än USA om hur man skall uppnå en
tryggad oljetillförsel. Frankrikes politik har .inneburit ett förordande av
bilaterala avtal med producentländerna. De motsatta åsikterna kom till
uttryck i huvudanförandena under konferensen av Frankrikes ut
rikesminister Jobert och USA:s utrikesminister Kissinger.47
Frankrikes ställning till ett energisamarbete mellan de industrialise
rade länderna, menade Jobert, präglas av ett intresse för utbyte av
åsikter och ett visst deltagande från Frankrikes sida, men att "vi får in
te tala å andras vägnar, d v s inte behandla saker som inte beror på vår
egen vilja, viljan hos några få högindustrialiserade konsumentländer".48
Ett ensidigt beslut, menar Frankrike, beträffande vägen till energisa
marbete mellan i-länderna kommer att "oundvikligen leda till en kon
frontation eller en konflikt med producentländerna och kanske med de
övriga u-länderna". Vidare anmärkte Jobert på snedrekryteringen till
konferensen, eftersom det fanns både exporterande och importerande
stater men enbart från den industrialiserade världen. USA har enorma
kolreserver och är enbart beroende av oljeimport till 15 %. Andra pro
ducentländer är Norge, Storbritannien, Nederländerna och Kanada.
Både konferensen och det tänkta samarbetsorganen skulle leda till en
konfrontationspolitik. I stället är det "viktigt att inleda en dialog och
att utveckla ett samarbete mellan de konsumerande och de produce
rande länderna utan åtskillnad". Därför borde en konferens anordnas
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inte bara för i-länderna utan en global konferens: "Vi måste enersträva
ett globalt samförstånd med avseende på beskaffenheten av relationer
na mellan energiimportörer och energiexportörer. Vi anser att detta
endast kan ske inom ramen för Förenta nationerna, ett forum där alla
länder kan försvara sina intressen och uttrycka sina åsikter om energi
problem".
USA:s mål med konferensen var att "snabbt försöka lösa energi
problemen på basis av samarbete mellan alla nationer"�9 USA menade
att det fanns sju områden för ett fruktbart samarbete, nämligen resurs
hushållning, alternativa energikällor, forskning och utveckling, fördel
ning av energi, internationellt finansiellt samarbete, utvecklingsländer
na och relationerna mellan konsument och producentländerna. I
motsats tiir Frankrike förordade USA att "utvecklingsländerna skulle
senare bli inbjudna att medverka i våra planer". Detta skulle innebära
att u-länderna får samarbeta på de villkor i-länderna tidigare kommit
överens om. Utvecklandet av alternativa energikällor skall ske genom
"samordnade program med syfte att uppmuntra.flödet av privat kapi
tal till nya kostnadskrävande energiindustrier". Detta medför att
länderna blir ännu mer beroende av de multinationella bolagen efter
som det är endast dessa som förfogar över tillräckligt mycket kapital.
Som helhet måste man beteckna konferensen och de riktlinjer som
drogs upp som en konfrontationspolitik gentemot producentländerna.
Konferensen beslutade sig för att bilda den av USA hett eftertraktade
ECO (Energy Coordinating Oroup) med uppgift att utarbeta stadgar,
för vad som senare skulle bli IEA.
Reaktionen från producentländerna inför den konsumentfront som
höll på att ta form uteblev inte. Algeriets president Boumedienne var
nade Europa och sade ·att om man nu föll undan inför den amerikanska
makten skulle man "åter ställa sig utanför historian".50 Libyen lät
handling tala för sig då man nationaliserade Texacos, Libya Americans
och Asia Californias tillgångar i landet.51
Perioden efter Washingtonkonferensen karakteriserades av ett flertal
möten inom ECO för att utarbeta ett' handlingsprogram för energi
samarbete. Den 21 september 1974 presenterade ECO i Bryssel utkas
tet till ett internationellt energiprogram, som accepterades i slutgil
tig form den 25 november 1974.
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III. EN TEORETISK ANALYS
Den kontexuella analysen av OPEC:s och IEA:s framväxt antydde
att de harmonimodeller organisationerna officiellt håller sig med inte
är helt realistiska. De föddes ur kriser och konflikter, de har utvecklat
ett konfliktbeteende under sin existens och de har framkallat häftiga
reaktioner hos sina motparter. Den teoretiska analysen i detta avsnitt
avser att undersöka i vilken utsträckning det konfliktbeteende parterna
uppvisar, individuellt och kollektivt, reflekterar en strukturellt betingad
oförenlighet i intressen mellan dem.
Parternas ömsesidiga beroende av ett sammanhängande system
framgår av att_OPEC-länderna år 1972 svarade för 89,8 % av råoljeex
porten i världen utanför de socialistiska länderna och av att IEA
länderna samma år stod för 70 % av importen:52 Om vi ser på
värdefördelningen som effektueras i den struktur, som sammanbinder
parterna, noterar vi att P�A representerar en grupp rika västliga indus
tristater, vars gemensamma andel av marknadsekonomiernas samman
lagda nationalinkomst 1969 var 66,2 %. OPEC:s medlemmar, som är
att hänföra till kategorin underutvecklade och icke - industrialiserade
länder i tredje världen är med sina 2,2% av marknadsekonomiernas
nationalinkomst, oljeinkomsterna till trots, en avsevärt svagare ekono
misk grupp. 53 Hälften av OPEC:s medlemmar hade 1969 en inhemsk
bruttoprodukt per capita, som var lägre än genomsnittet för samtliga
marknadsekonomier.54 Ett annorlunda mått på den ojämna värdeför
delningen i systemet är att den genomsnittliga medellivslängden vid
födseln i IEA-länderna är 70,3 % år, medan motsvarande siffra för
OPEC-länderna är 53,6 år.55 I producentländerna har detta förhållande
kopplats ihop med deras status som oljeproducenter: "Oljeresurserna i
arabvärlden tillhör det arabiska folket, men denna rikedom tas för
närvarande i anspråk av somliga internationella oljemonopol på sätt
som gör att endast en mycket liten del av förtjänsterna från denna vita
la vara tillfaller folket i regionen'',56
Det råder således en arbetsfördelning mellan IEA- och OPEC
länderna, som de är ömsesidigt beroende av, men där såväl graden av
beroende som de värden som genereras är ojämnt fördelade till de se
nares nackdel. I den fortsatta framställningen skall vi utifrån en struk
turell analys av parternas positioner i den internationella oljeekonomin
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analysera orsakerna till den ojämna fördelningen av värden, beroende
och kontroll.
Producentländerna och den internationella arbetsfötdelningen57
Det som i grunden skiljer OPEC-länderna från deras motparter i
IEA är deras specialisering i den internationella arbetsfördelningen tilI
en ensidig produktion av en enda råvara och deras i det närmaste tota
la beroende av exporten av denna råvara. Effekterna av denna spe
cialisering och utåtriktning av producentländernas ekonomier har av
president Anwar El Sadat sammanfattats som: "Om deras (de arabiska
oljeländernas) oljeinkomster upphör, varifrån skall de då erhålla kapa
citeten att fortsätta? De har budgetar, projekt, administration och
tjänstemän. Hur skall arabstaterna kunna täcka sina utgifter utan olje
inkomsterna, i synnerhet då oljan är deras enda huvudsakliga in
komstkälla? Det finns ytterligare en fråga som måste övervägas. Om de
arabisk& oljestaterna upphör med sin oljeexport, vart skall oljan då ta
vägen? Vem skall köpa den? Skall de hälla ut den i sanden?".58
Producentländernas beroende av externa marknader är en relativt
sen företeelse och den följer av de strukturellt svaga och underordnade
positioner de erhöll i den framväxande internationella oljeekonomin.
Det var först efter det 2:a världskriget som tredje världens producent
länder i egentlig mening indrogs i och blev beroende av en interna
tionell arbetsfördelning, som de inte kunde kontrollera och där al
lokeringen av värden var till deras nackdel. Det som hände var att ut
landsägda oljebolag med stöd av tidigare koncessionsavtal i en accele
rande omfattning började göra bruk av dessa länders råoljereserver för
att tillgodose i-länderna växande energibehov. De nuvarande OPEC
ländernas andel av råoljeproduktionen utanför de socialistiska länder
na steg från 17,1 % till 64 % under perioden 1944-1972 ?9 samtidigt som
deras egen andel av världskonsumtionen av oljeprodukter så sent som
1970 endast uppgick till 1,9 %.60 Oljan blev för producentländerna
därmed en handelsvara producerad uteslutande för export som 1972
svarade genomsnittligt för 81,8 % av deras export och för upp till 95 %
av deras statsinkomster.61
OPEC-ländernas beroende av exportmarknader i IEA-länderna
kompletteras med ett importberoende ay dessa länder för varu192

försörjningen. Kombinationen av dessa två beroendeformer gör att ut
rikeshandeln kommit att inta en disproportionerligt stor andel av pro
. ducentländernas ekonomiska verksamhet. Ett mått på detta externa be
roende är kvoten på 0,534 för OPEC-länderna 1971 mellan utrikes
handelns storlek och den inhemska bruttoprodukten. Motsvarande
kvot för IEA-länderna samma år var 0,209.62
En ytterligare konsekvens av producentländernas utåtriktning och
specialisering i råoljeproduktion är att. deras arbetsfördelning med
i-länderna är vertikal, d.v.s. att varor och tjänster av olika bearbetnings
nivåer byts mot varandra. Arbetsfördelningens vertikalitet framgår tyd
ligt av indexen för parternas handelssammansättning: OPEC-ländernas
genomsnittsvärde på -0,75 år 1969 kan jämföras med +0,55 för IEA
länderna!i3 (Indexet erhåller värdet+ l ,00 då exporten består endast av
färdigvaror och importen endast av råvaror; -1,00 då exporten utgörs
enbart av råvaror och importen enbart av färdigvaror). Av detta följer
att samtidigt som OPEC-länderna 1972 svarade för 64,6 % av mark
nadsekonomiernas råoljeproduktion, fanns 91,7 % av raffineringska
paciteten i OECD-länderna,64 Detta gör att flertalet av producent
länderna är beroende av import även för sin konsumtion av raffinera
de oljeprodukter. Importandelen i OPEC-ländernas oljekonsumtion
varierar mellan O % och 100 % som extremvärden, med 22,5 % som me
delvärde.65 En ytterligare poäng är att OPEC-ländernas andel av de i
september 1974 kända planerade ökningar av raffineringskapa
citeten uppgår till enbart 28%.66
Det är främst arbetsfördelningens vertikalitet som orsakar den tidi
gare omtalade ojämna fördelningen av värden i den internationella
oljeekonomin. Absoluta och relativa prisfrågor, som ledde till att OPEC
skapades och som fortfarande är aktuella för andra råvaror, är sedan
producentlländernas övertagande av kontrollen över råoljepriserna
hösten 1973 av underordnat intresse. Viktigare i sammanhanget är
däremot de begränsade effekter råoljeproduktionen haft för
framväxten av självcentrerade, diversifierade och industrialiserade eko
nomiska strukturer i producentländerna. Dr Nicolas Sarkis' uppfatt
ning, s'om numera delas av flertalet producentländer, om "att vi har en
enorm rikedom i våra länder, som vi skulle kunna dra fördel av genom
att industrialisera oss själva, genom att upprätta raffinaderier och pet
rokemiska anläggningar och mängder av andra på olja baserade in18
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dustrier i våra länder",6 7 är alltjämt en dröm. Industriproduktionens
genomsnittliga andel av OPEC-ländernas inhemska bruttoproduktion
1969 var 11,7 %, vilket kan jämföras med 39,2 % för länderna i IEA.68
Detta sammanhänger inthnt med den systematiska avsaknaden av
kopplingar mellan oljeekonomin och producentländernas inre ekono
miska strukturer. Prospektering och råoljeproduktion har traditionellt
utförts av utländska oljebolag, som före nationaliseringarna 1971 kon
trollerade 97,7% av produktionen i OPEC-länderna.Oljebolagen använ
de sig härvid av importerad teknologi, personal, materiel och förnöden
heter.69 Övriga steg i produktionskedjan, där spridningseffekterna är
som störst, utförs i stor utsträckning utanför producentländerna. Då
OPEC-ländernas andel av världens tankertonnage 1973 var endast
7%o, 70 transporteras råoljan på utländska kölar till i-länderna för
raffinering, marknadsföring och konsumtion.
De varor och tjänster producentländernas inhemska ekonomier pro
ducerar har därmed varit utan intresse för oljehanteringen. Såväl vins
ter som spridningseffekter från verksamheten högre upp i produk
tionskedjan har tillfallit de importerande i-länderna. Kunskaps
spridningen och sysselsättningseffekterna i producentländerna har ock
så varit relativt begränsade, då råoljeproduktionen skötts av utländsk
personal och då forsknings- och utvecklingsarqetet sker i i-länderna.
Oljan är således en handelsvara för producentländerna, som de
sjäiva ·i nuläget praktiskt taget saknar produktiv användning och som
4e själva inte kan hantera. De enda konsekvenser råoljeproduktionen
får för oljeländerna är då ofta och huvudsakligen oljeinkomsterna, som
under rådande arbetsfördelning endast kan användas till att betala im
porten med, eller till investeringar i i-länderna. Producentländernas
svårigheter att överta 'skötseln av oljehanteringen har av Dr Abdel Ha
dy Taher, styrelseledamot för det saudiarabiska Petromin, sammanfat
tats som: "Om vi ville, ..., nationalisera den arabiska oljan, hur skulle
vi marknadsföra den? Det faktum att vi har stora reserver och det fak
tum att vi har olja, samtidigt som andra har behov av olja, är inte
tillräckliga för att leverera oljan till konsumenterna.Det kapital och det
kunnande som krävs för raffinering, marknadsföring och transporter
är, vilket vi skall komma ihåg, högt över de arabiska ländernas, inkl de
arabiska oljeländernas, kapacitet".71
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I-ländernas sårbarhet och kontrollen över oljan
Vi har fram till nu pekat på producentländernas beroende av den
internationella arbetsfördelningen och mera implicit berört det struk
turella överläge IEA-länderna erhållit genom den relativa inåt
riktningen och diversifieringen av deras ekonomier. I den fortsatta
framställningen analyseras förutsättningarna för IEA-ländernas och de
internationella oljebolagens strukturellt starka positioner gentemot pro
ducentländerna, som bidragit till att neutralisera deras beroende av
OPEC-olja, utifrån mera politiska utgångspunkter, nämligen kontrollen
över oljan och IEA-ländernas i jämförelse med OPEC-länderna höga
inbördes integration.
Insikten i de nuvarande IEA-länderna och deras oljebolag om be
hovet att på sikt, trots betydande ekonomiska uppoffringar, bli obe
roende av u-landsimporterad olja framstår klart, då 73,4 % av de sam
manlagda kostnaderna för oljeletning utanför de socialistiska länderna
förlades inom dessa länder själva under perioden 1958-1970, där den
genomsnittliga prospekteringskostnaden för varje fat funnen råolja
uppgick till 17 ,93 cent. Mellanöstern, där prospekteringskostnaderna
per fat var 0,25 cent under samma tidsperiod, erhöll 3,6 % av dessa
investeringar . Anledningen till att dessa tidigare strävanden till obe
roende från IEA-ländernas sida inte blev framgångsrika, är kanske den
att man trots snedfördelningen av insatser fann 350 % mer olja i Mel
lanöstern. 72
Den mera kortsiktiga och framgångsrika lösningen, som bidrog till
att öka producentländernas inbördes ji'agmentering, var att dels omal
lokera produktionen där detta var möjligt till "stabila" och "pålitliga"
länder, dels att beroendet kom att spridas över så många länder som
möjligt. Inte mindre än sju av OPEC:s nuvarande medlemmar blev
råoljeproducenter först efter 2:a världskriget. Samtliga sj'u, d v s Alge
riet, Libyen, Gabon, Kuwait, Nigeria, Qatar och Förenade arabemira
ten, hade vid produktionsstarten kolonial eller koloniallik status.
Prospektedngen efter olja upphörde helt i länder som Egypten och Sy
rien. De nuvarande IEA-ländernas spridning av sitt importberoende av
olja framgår av nedanstående tabell.
Det bör observeras att denna diversifiering inte gynnar OPEC
länderna på grund av den förmedlande länk de inbördes väl integrera
de oljebolagen utgör mellan producent- och konsumentländer. 1962
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kontrollerade de åtta största oljebolagen 91,1 % av OPEC-ländernas
sammanlagda råoljeproduktion genom de samägda produktionsbo
lagen i producentländerna. 1973 hade denna siffra sjunkit till 49,9 %,
men kontrollen kvarstår i oförändrat skick i de övriga produktionsste
gen.73
Denna spridning av beroendet i oljeimporten och utökningen av an
talet producentländer sammanföll med den begynnande dekolo
niseringen av producentländerna och med en ökande radikalisering
inom dem. Holländarna fick erfara att de inte längre var välkomna i
Indonesien. Regimskiftet i Venezuela 1948 medförde ett överhängande
nationaliseringshot för de utländska oljetillgångarna.· Farhågorna be
sannades i Iran, då Mussadeq och hans folkfront lät nationalisera Ang
lo-Iranians anläggningar. Före producentlandssamarbetets framväxt
hade oljeproducenterna var för sig konfronterats med en enad front
utländska oljebolag. Deras från den koloniala epoken nedärvda
inbördes fragmentering förstärktes genom upprättandet av den interna
tionella oljeekonomin på två sätt. För det första eliminerades deras
möjligheter till inbördes handel och varuutbyte genom deras specia
lisering i arbetsfördelningen med i-länderna. För det andra medförde
denna specialisering till produktion av samma råvara en konkurrens
om marknader mellan dem. Denna förstärkta fragmentering av pro
ducentländerna, vars andelar av enskilda i-länders oljeimport var för
sig var obetydliga, kompletteras med en uppdelning av produktions
processen. Det tidigare tillvägagångssättet att raffmera oljan där den
producerades slopades av oljebolagen o.ch i-länderna under femtio
talet: "Jag kommer ännu ihåg vad som hände 1951, efter det att fram
lidne Dr Mussadeq hade nationaliserat den iranska oljan, då iden om
raffinaderier skiftades från produktionscentra till konsumtionscentra.
Vi har inte kunnat återställa Mellanöstern till dess position 1951 på 15
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till 16 år.Det året, ...var 25 miljoner ton av landets produktion av 30
miljoner i form av raffinerade produkter"74
I den tidigare framställningen kunde vi utifrån strikt ekonomiska ut
gångspunkter konstatera att producentländernas praktiska möjligheter
att kontrollera och överta skötseln av oljehanteringen, inom och utom
deras länder, är små till följd av deras egen underutveckling. Till detta
kommer att deras ursprungliga och även formella möjligheter till kon
troll över den främsta inkomstkällan och därmed möjligheter att
bestämma över sin egen framtid var begränsade: råoljeproduktionen
sköttes av utländska oljebolag med stöd av koncessioner av kolonialt
ursprung. Koncessionerna placerade oljebolagen utanför de lokala
myndigheternas kompetensområde; de gav oljebolage� �inskränkt
äganderätt över råoljefyndigheterna och tillförsäkrade dem oinskränkt
rätt att själva, utan att konsultera värdländernas regeringar, fastställa
priser, produktionsvolymer och användningsområden för oljan.
Vad den senare tidens förändringar i den internationella oljeeko
nomin till följd av producentlandssamarbetets framväxt gäller, kan ut
tryckas med detta citat: "Vår kamp och våra relationer med oljebo
lagen består inte främst i att öka det finansiella utbytet, utan de består i
en mycket djupare fråga, nämligen stödet för vårt politiska oberoende
genom ekonomiskt oberoertde. Så tillvida vi inte upprättar nationella
ekonomier, som förmår skydda vårt politiska oberoende, kommer det
senare att även fortsättningsvis vara ett tomt administrativt skal"75Det
ta har resulterat i att samtliga producentländer i OPEC med undantag
av Nigeria och Ecuador övertagit de utländska oljebolagen_s produk
tionsanläggningar till minst 51 %, vilket sammanhänger med att samtli
ga producentländer numera åtnjuter politisk självständighet och att de
uppvisat en viss grad av självständighet och radikalitet i det interna
tionella umgänget. OPEC-ländernas genomsnittliga röstningsöver
ensstämmelse i FN med USA på -25,7, vilket kan jämföras med + 7,5
för tredje världen i sin helhet, illustrerar detta76 Under år 1975 be 
räknas OPEC-länderna komma att kontrollera 74 % av sin samman
lagda råoljeproduktion.77
Producentländerna besitter således numera en·egen politisk vilja och
genom övertagandet av kontrollen över råoljetillgångarna förfogar de
nu för första gången över en maktresurs för sin utveckling och för sina
relationer med omvärlden. Om producentländerna kan använda denna
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nyvunna resurs till att förändra sina positioner med avseende på specia
lisering, utåtriktning och råvaruproduktion, kommer den rådande
internationella arbetsfördelningen att bryta samman. Då IEA får ses
som ett försök från i-ländernas sida att genom en ökning av sin
inbördes integration bevara den rådande arbetsfördelningen, blir kon
flikten mellan IEA och OPEC i grunden strukturellt betingad.

SAMMANFATTNING
Vi har i denna uppsats försökt analysera relationerna mellan OPEC
och IEA från tre utgångspunkter: en jämförelse av organisationernas
stadgar, t.n kontextuell analys av deras historiska framväxt och en
strukturell analys av deras positioner i det internationella systemet. Vi
är i första hand intresserade av i vilken mån man kan tala om en konf
liktrelation mellan organisationerna.
Denna fråga kan för det första bedömas utifrån organisationernas
målsättningar och de målförskjutningar som ägt rum. Vad gäller OPEC
kan man konstatera ett ökat intresse för industriell och teknologisk ut
veckling på basis av de resurser som organisationernas medlemmar hit
tills skaffat sig, sedan några drastiska prishöjningar på olja knappast är
att vänta under överskådlig tid. Existensen av IEA innebär också ett or
ganiserat motstånd mot dylika aktioner som saknades under den s k
oljekrisen. Det bör också poängteras att OPEC:s intresse för industriell
utveckling tar sig i uttryck enbart i form av rekommendationer till
medlemsländerna medan organisationen stadgemässigt ännu är
förhindrad att implementera gemensamma program på detta område.
Detta är en viktig skillnad mellan å ena sidan OPEC och å andra sidan
OAPEC och IEA. Detta innebär också att OPEC, om man inte påtar
sig några nya funktioner, på det hela taget spelat ut sin roll.
IEA har då ett betydligt mer långsiktigt syfte, nämligen att reducera
medlemsländernas beroende av OPEC-olja genom att utveckla "säker"
olja och alternativa energikällor. Detta kommer att underlätta OPEC
ländernas strävanden att förlänga livs.längden av dessa länders råolje
fyndigheter och underlättar oljans förvandling från energikälla till in
dustriråvara. Eftersom IEA rimligen måste uppfatta de prishöjningar
som hittills skett som ett.fait accomplis, och då betydande investerade
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intressen i utvecklandet av alternativa energikällor redan växt fram,
kan den omedelbara konfliktrisken mellan de båda organisationerna
anses som undanröjd. En bedömning av eventuella framtida konflikter
nödvändiggör en kontextuell och strukturell analys.
Om vi studerar de båda organisationernas framväxt kan vi konstate
ra att de representerar en förändring från en koloniallik situation, där
oljebolagen genom direkt ägande· och kontroll av oljekällor helt
dominerade oljeekonomin, till en nykolonial situation där den relativa
kontrollen blev ett uttryck för styrkeförhållandet mellan industriländer
och oljeländer, representerade av sina regeringar. På grund av minskad
integration i centrum, sammanhängande med växande konkurrens
mellan oljebolag och en självständigare europeisk politik i förhållande
till USA, och minskad fragmentering i periferin genom tillkomsten av
OPEC och OAPEC, försköts styrkeförhållandet och den kraftiga
prishöjningeri på olja blev möjlig. Att de stora oljebolagen hade ett di
rekt intresse av prishöjningar var av avgörande betydelse och det är
mot denna bakgrund man får se.IEA som riktad inte bara mot OPEC
utan också mot de stora oljebolagen.
Under denna kris i den internationella oljeekonomin finns många
exempel på uttalanden som går betydligt längre i aggressivitet än vad
organisationernas stadgar ger uttryclc för. En viktig faktor bakom olje
krisen utgör det faktun;i att OAPEC representerar en betydligt radika
lare linje än OPEC och att OAPEC-länderna genom konflikten med Is
rael är betydligt mer sammam;vetsade. Genom att OPEC och OAPEC
huvudsakligen består av samma länder har OAPEC utövat ett radika
liserande inflytande på OPEC. Samtidigt har risken för.en splittring av
den sistnämnda organisationen ökat.
Även IEA består av såväl hökar som duvor. Initiativtagaren USA har
hela tiden gått på en hård linje och har t o m övervägt väpnad interven
tion i arabländerna, något som ter sig otänkbart för medlemmar som
t ex Sverige. Det finns således en grundkontlikt mellan USA och vissa
arabstater intimt sammanhängande med frågan Israel - som är
synnerligen explosiv och om denna konflikt blir akut, torde resultatet
bli en splittring av OPEC och IEA, snarare än att de låter sig dras in i
konflikten. På längre sikt är de ekonomiska. och teknologiska implika
tionerna av "oljekrisen" intressantare. På vilka områden har respektive
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ländergrupper förändrat sin strukturella position och vilka tendenser
kan urskiljas?
Om vi betraktar relationer mellan OPEC och IEA från ett struk
turellt perspektiv förstärks det intryck av grundläggande konflikt som
redan den kontextuella analysen utvisade. OPEC-länderna uppvisar en
extrem ekonomisk sårbarhet som sammanhänger med deras utpräglade
utåtriktning, specialisering och odiversifierade och osammanlänkade
ekonomier. Den vertikala arbetsfördelningen är i grunden oförändrad,
vilket bl a visas av att 91,7 % av marknadsekonomiernas raffineringska
pacitet ligger inom OECD-länderna. De höga oljepriserna kan be
traktas som en höjd livränta för oljeproducenterna, men om en egen
livskraft skall kunna utvecklas, krävs omfattande förändringar i dessa
länders ekonomier. Det är uppenbart att några oljeländer är inställda
på sådana förändringar och att också förutsättningarna finns.
Ifråga om OPEC har fragmenteringen reducerats på vissa punkter.
Oljeländerna konkurrerar inte längre om att sälja billig olja. Ett per
manent kontaktnät har upprättats. Ifråga om OAPEC har defragmen
teringen gått längre och dessutom har organisationen börjat angripa
den vertikala arbetsfördelningen. Där görs nämligen försök till
koordinering av industrialiseringsplaner. Realiserandet av dessa planer
kommer att innebära att arbetsfördelningen horisontaliseras med
påföljd att beroendet av centrum minskas. Oljeländerna kan därför
sägas befinna sig i början av en process som Il}inskar det strukturella
avståndet till centrum, d v s de kommer själva att inta en mer och mer
central position. En avgörande fråga blir vilken politisk linje som kom
mer att prägla denna process. Kommer man att eftersträva förändring
ar av den ekonomiska världsordningen eller kommer man att acceptera
denna? Redan nu är det klart att Algeriet har engagerat sig hårt för
u-ländernas krav på en ny världsordning och att man tenderar att iden
tifiera sig med gruppen av u-länder, medan t ex Iran mera tenderar att
identifiera sig med industriländerna och därför väljer en samarbets
politik syftande till kooptering. Detta kommer att bli en politisk tviste
fråga för oljeländerna, vilket kan leda till splittring och därmed konse
kvenser för defragmenteringsprocessen. En strukturell analys som en
bart tar hänsyn till nationerna kan givetvis bara ge en antydan om
tänkbara utvecklingsmöjligheter. Osäkerheten ökar ytterligare om man
betänker att inte heller centrumländerna utgör något monolitiskt block
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och att dessa länder också står inför flera strukturellt tänkbara
handlingsalternativ. Här föreligger mer eller mindre manifesta kon
flikter dels mellan USA och Frankrike, dels mellan oljebolagen och
i-ländernas regeringar som kan influera det framtida mönstret. En nå
gorlunda välgrundad framtidsprognos förutsätter därför en noggrann
analys av samtliga huvudaktörer, deras strategier och inre förhål
landen.
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SUMMARY
The present paper is an analysis of the relations between OPEC and IEA from three
different methodological approaches: a comparison of the statutes of the two organiza
tions, a contextual analysis of their historical emergence, and a structural analysis of their
positions in the international system. We have in the first place been interested in finding
out whether there exists a conflict relation between the two groups of states presented by
these organizations.
I. The issue may then first be approached from the objectives and the successive changes
in objectives of the two organizations. As for OPEC there has been an increased interest
in jndustrial development based on the resources ils members have been able lo ascer
tain so far. OPEC is, however, organizationally unable of implementing any joint indus
trial projects and differs from IEA in this respect. Control over oil prices being an ac
hieved fäet, OPEC will now have to find new functions if it is to serve any meaningful
fu ture purpose.
The long term objective oi IEA is the furtherance of the independence of ils members
of OPEC oil by developing secure oil and alternative sources of energy. This is per se in
consonance with the aspirations of the OPEC countries lo prolong the life length of their
petroleum resources. As IEA reasonably must see the price. increases as faits accomplis
and as considerable investments already have been made in the development of secure
energy, the long term conflict danger between the parties on this particular issue may be
insignificant. A judgement of the future conflict potential must therefore be based on a
contextual and structtiral analysis.
2. The historical circumstances leading to the establishment of the two organizations
represent a shift from a colonial like situation to a neocolonial one, where the relative
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control over the petroleum economy is a function of the relative positions of strength of
OPEC and IEA countries as represented by their governments. Increased rivalries among
the !alter as well as among the oil companies and decreased fragmentation among the
former changed th,eir relative positions of strength and the price increases were possible.
During the so called energy crisis there were examples of statements, which by far
surpassed the official views of OPEC and IEA in aggressiveness. One important factor
behind the crisis it the fäet that the Arab oil producers represent a more radieal line !han
the other OPEC countries as a consequence of the Palestine question and that this may
have introduced increased sirains into OPEC.
IEA has ils hawks and doves as well. The United States has maintained a tough line
and has even contemplated armed intervention in the Gulf, which is inconceivable for
countries such as Sweden. The conflicting US and Arab interests on the question of Pa
lestine may prove explosive if hostilities are resumed in West Asia and may even lead lo
the breakdown of IEA and OPEC. The long run economic and technological implica
tions of the energy crisis are, however, more interesling. In what respecls have these two
groups of countries changed their structural positions in the international system and
what tendencies are there to be distinguished'?
3. lf we look at the relations between OPEC and IEA from a structural point of view
our impression of fundamental conflict increases. The OPEC countries display an extre
me economic vulnerability as a consequence of their underdevelopment. The increased
oil prices may be seen as an increased life annuity for these countries and if they are to
develop viablc economies of their own they will have to undertake considerable structu
ral changes in their national economies. It is apparent that some of the petroleum-ex
porting countries arc preparing themselves for such changes and that some of them have
the possibility of implementing them. Anyhow it is too early to give credence to the sta
tement of Pres Boumedienne that "relations hetween lhe two (i.e. OPEC and IEA-count
ries) are no longer those between a mouse and an elephant, but between two elephanL�"
As for OPEC countries their fragmentation has been decreased in certain aspects.
They no longer compele for markels by price culs and a permanent network has been es
tablished between them. A realisation of their industrial development plans will in the
long run result in a horizontalization of their division of labor wi.th the industrialized
countries and that their dependence on the latter will decrease. The OPEC countries ha
ve thus initiated a process, which will reduce their structural distance to the centre of the
world economy, i.e. they will assume more central positions in the structure themselves.
The important issue is then what political influences there will be to influence this
process. Are they going to strive for changes in the existing international economic order
or are they going to accept it? Already now it is clear that Algeria identifies herself with
the group of developing countries and is one of the leading countries asking for a new
international economic order. Iran, on the other hand, seems to identify herself with the
industrialized countries and therefore opts for a policy ·of cooperation leading to
cooptation. This is mast likely going to be a matter of dispute for.OPEC with important
consequences for its interna! cohesion. A structural analysis using nations as the main
unit of analysis can of course only give suggestions of various possible developments.
The uncertainty is still increased by the fäet that the IEA countries do not constitute a
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monolithic b!oc either and that several structurally possible solutions are open for them.
Here we find more or less manifest conflict� between the United States and France as
well as between the oil companies and their home governmenls, all of which contribute
to the future pattern. A full analysis would have to take into account all actors, their
strategies and their interna! conditions. This we hope to do within the framework of the
larger project on the international political economy of petroleum, which is being carried
out at the Depart.ment of P.iace and Conflict Research at the University of Göteborg.
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