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Förord 

Aktuellt och historiskt publicerades första gången 1954. Undertiteln 
var Meddelanden från Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. Tan
ken var att genom denna serie skapa ett forum för publicering av mili
tärhistoriska arbeten som på grund av sin natur föll utanför avdelning
ens större serier. Publikationen vände sig till en relativt bred läsekrets 
intresserad av militära, historiska och politiska ting, allt enligt den mål
sättning som gavs i förordet till det första häftet. 

När den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten omorga
niserades och Försvarsstabens krigshistoriska avdelning blev Militärhi
storiska avdelningen vid Kungl Militärhögskolan fortsatte utgivningen 
av Aktuellt och historiskt. Dåvarande avdelningschefen betonade i sitt 
förord att den fortsatta utgivningen skedde enligt oförändrade princi
per. 

Under årens lopp skedde dock en viktig förändring. Aktuellt och 
historiskt blev något mer än Meddelanden från Militärhistoriska avdel
ningen. I praktiken blev årsskriften ett organ för den militärhistoriska 
forskningen i Sverige och i grannländerna. 

I år byter årsskriften namn till Militärhistorisk Tidskrift. Det betyder 
emellertid ingen ny inriktning eller förändrad policy. Men namnbytet 
reflekterar en uppfattning som vi som i dag arbetar vid Militärhistoriska 
avdelningen har. Vi tror nämligen att det nya namnet bättre informerar 
om skriftens innehåll. Det illustrerar också en viljeinriktning från vår 
sida att de bidrag som publiceras i Militärhistorisk Tidskrift även i 
fortsättningen skall vila på vetenskaplig grund. 

Det är vår förhoppning att det nya namnet skall attrahera en breddad 
skara av såväl författare som läsare. 

Bertil Johansson 
Överste, 

Chef för militär
historiska avdelningen 
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Avflyttningen från soldattorpen i Sunnerbo på 1800-talet -
Kring en pilotundersökning 

Av Fil.dr Valter Elgeskog, Linköping 

Enligt rådande uppfattning är ett utmärkande drag för indelningsver
ket och knekteroteringen granngemenskapen mellan rotebönder, solda
ter och militärbefäl. 

Emellertid har författaren till denna uppsats vid andra forskningar 
lagt märke till, att många rotar saknat soldattorp eller att soldaten inte 
bott på rotens soldattorp. Dessa iakttagelser gav impuls till forskningar 
kring soldattorpen. 1) 

Undersökningarna har i första hand koncentrerats till Sunnerbo hä
rad i Kronobergs län - samma område som var föremål för en intensiv
undersökning i författarens gradualavhandling, "Svensk torpbebyg
gelse", som utkom 1945. 

Arbetsmässigt har första uppgiften varit att med hjälp av rullor upp
göra en fullständig soldatförteckning för varje rote för tiden 1815-
190 I. 2) Denna förteckning har - där det varit nödvändigt 3) - kom
pletterats med forskningar för att få fram soldatens födelsedag, födelse
socken och faderns förnamn. En andra uppgift har bestått i att rote efter 
rote konstatera, om rotens soldat bodde på rotens soldattorp. Vidare 
har jag sökt utröna, var den utanför roten boende soldaten var bosatt. 
Någorlunda tillfredsställande har jag kunnat lösa denna uppgift endast 
beträffande socknarna Berga, Vittaryd, Dörarp, Tutaryd och Ljungby. 
Jag har också undersökt laga skiftets förändring av soldattorpen i dessa 
socknar. 

Forskningsuppgiften var att klarlägga orsakerna till avflyttningen 
från torpen. Vid en bedömning av det insamlade materialet kunde kon
stateras, att detta inte var tillräckligt. Bl a skulle det bliva nödvändigt 
att utreda hur rekryteringen av soldater verkligen tillgick. Då lösande av 
denna och andra nödvändiga forskningar skulle kräva en kanske lika 
stor arbetsinsats som den utförda, har det ansetts lämpligt att i uppsat
sens form belysa vissa uppnådda resultat. 

Den militära indelningen i Sunnerbo härad 

Rent militärt var Sunnerbo härad uppdelat på Kronobergs regemente 
och Smålands kavalleriregemente. 4) Två kompanier (Ljungby och 
Södra Sunnerbo) av Kronobergs regemente med vardera 138 rotar var 
helt placerade i häradet. Två andra kompanier (Västra Allbo och Norra 
Sunnerbo) hade vardera 63 rotar i häradet. 

Smålands kavalleriregementes 5. kompani benämndes Sunnerbo 
kompani. Det hade 125 rusthåll, varav 65 låg inom häradet men ojämnt 
fördelade på socknarna. Detta regementes namn ändrades 1801 till 
Smålands dragonregemente. Ar 1812 delades regemente i en del, som 
förblev kavalleriförband, och i en annan, som blev infanteri. Den sist-
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nämnda delen benämndes först Smålands dragonregementes grenadjär
bataljon. Ar 1824 ändrades detta namn till Smålands grenadjärbataljon 
och 1888 till Smålands grenadjärkår. Ar 1902 uppgick förbandet i 
Karlskrona grenadjärregemente. Sunnerbo kompani tillfördes år 1812 
grenadjärdelen. 5) 

Redan under 1700-talet hade det finansiella läget tvingat försvaret att 
i viss mån inhibera anställandet av ryttare eller soldat. Rotebonden eller 
rusthållaren fick i stället inbetala en kontant avgift. 6) De erhållna med
len anslogs antingen till särskilt ändamål (utbildning, underhåll av mu
siken) eller till löner (volontärer eller trumpetare). 7) Förfarandet kalla
des sätta roten på vakans. Ett sådant kunde bli permanent eller endast 
existera några årtionden. Det fanns en tendens att förlägga vakanserna 
till socknar som var föga attraktiva för soldatrekrytering. Detta har 
resulterat i en ojämn fördelning av vakanser för de kompanier som blott 
delvis var placerade i Sunnerbo härad. 

Ursprungligen hade varje kompani ett tiotal boställen. Då avlöning 
med boställen medförde en ojämn lönesättning nedbringades antalet år 
1833 till fyra per kompani. Det blev boställen för kompanichef, fanjun
kare, sergeant och ett fjärde alternativt för sergeant eller furir. I och med 
omändringen 1833 torde fanjunkaren ha efterträtt mönsterskrivaren 
som kompaniadjutant. 8) 

Boställen i Ljungby kompani var för kompanichefen Sundranäs i 
Annerstad, Stråhult i Vrå (fanjunkareboställe), Haghult i Känna och 
Bohult i Odensjö. Motsvarande boställen i Södra Sunnerbo kompani 
var Kölaboda i Göteryd, Ternhult i Traryd, Örnaholma i Hallaryd och 
Öckershult i Hinneryd. 

För Västra Allbo kompani var Össjö i Södra Ljunga kompanichefs
boställe. Fjärde boställe var Kalvsnäs i Agunnaryd. De två övriga, Bu
hult (fanjunkareboställe) och Runneboda, låg båda i Virestad i Allbo 
härad. För Norra Sunnerbo kompani var Strättö i Ryssby kompani
chefsboställe. Ar 1860 flyttades fanjunkarebostället från Hårestorp i 
Hjortsberga till Hörda i Berga. Hårestorp blev då sergeantsboställe. 
Fjärde bostället låg i Sjuhult i Mistelås. (Hjortsberga och Mistelås ligger 
i Allbo härad.) 

Ar 1812 hade Abrahamsryd i Virestad i Allbo härad blivit boställe för 
chefen för grenadjärkompaniet. Det tidigare kompanichefsbostället 
Roen i Ryssby blev då fanjunkareboställe. De två övriga boställena var 
Dragshult i K venneberga (i All bo härad) och Bästingshult i Ryss by. 

Ar 1875 avskaffades i enighetens namn militärboställena, sedan prin
cipbeslut därom fattats redan 1867. 9) I nyodlandets Sverige hade nu 
Iöneskillnaderna för militärer av samma grad blivit så stora, att en 
befordran kunde innebära sänkt lön. 

Tabellen sida 19 anger antalet rotar, rusthåll och boställen i sock
narna i Sunnerbo härad. Sockenindelningen och fördelningen på olika 
kompanier framgår av kartskissen. 
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Förkortningars 19 

Soldattorpen i riksdagsdebatterna 

Från riksdagen 1862-63 fram till 1901 - då knekteroteringen helt 
avskaffades debatterades soldattorpen vid var eller varannan riks
dag. '0) Vanligtvis gällde debatterna soldattorpens avskaffande. Från 
bondehåll återkom motioner med dessa krav. Vid riksdagarna 1869 och 
1871 föreslogs i propositioner, att torpen skulle ersättas med stugor med 
kåltäppa. Andra kammaren ville avskaffa torpen, men första kammaren 
önskade ha dem kvar, varför ingenting hände. 11) 

Boställsväsendets upphörande blev ett argument för avskaffande. 
Fanns inte boställen för militärerna, så var de inte heller nödvändiga för 
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soldaterna, hette det i resonemangen. I dessa tog man ofta fasta på att 
vissa förband, t ex Hälsinge regemente, aldrig haft bestämmelser om 
soldattorp och att man i Skåne så nonchalerat dessa bestämmelser, att 
endast ett ringa antal torp var i funktion. Många motionärer framhöll, 
att, fastän torpen efter bestämmelserna skulle omfatta 1 /2 tunnland 
åker, många var småbruk med 2-4 tunnland och åtskilliga var i bety
denhet jämförbara med mindre bondgårdar. Följden härav hade blivit, 
att soldaten kände sig mera som bonde än som krigare. 

Torpanhängarnas huvudargument var, att man med soldater bosatta 
på torp kunde förhindra att dessa blev ett proletariat, som kunde ställa 
till oroligheter. Som bevis anförde man, vad som inträffat vid de vär
vade regementena i Stockholm. Motståndarna genmälde dock, att Wen
des regemente i Skåne som var värvat - hade det bästa och finaste 
soldatmaterialet. 

Anhängarna av soldattorpen ansåg vidare, att många soldaters läng
tan till en jordbit i och för sig innebar att man fick fram soldater med 
stor social ansvarskänsla. Soldater utspridda på torp över hela landet 
utgjorde en trygghet för den inre ordningen. Slutligen framhöll man 
ofta, att bönderna med sina motioner om avskaffande av torpen var 
drivna av sniket eftertraktande av den jord som soldaterna uppodlat. 

Ett annat argument från motståndarna var att behållandet av torpen 
innebar en ojämn beskattning, då kostnaderna för bränsle och virke 
varierade efter skogstillgången i bygderna. Särskilt irriterande blev det i 
många bygder på 1880-talet, då soldaterna rymde för att emigrera. Tor
pen kom sedan att stå öde en tid, varefter de fick repareras för en ny 
soldat, vilken också kunde rymma från landet. 

Emellertid nåddes en viss lösning i samband med försvarsreformen 
vid urtima riksdagen 1892. Regeringen hade då kommit med det gamla 
förslaget, att torpen skulle ersättas med stuga med kåltäppa. I utskottet 
nåddes en kompromiss som vann riksdagens bifall. Boendet i en sådan 
soldatstuga gjordes frivilligt för soldaten. Önskade denne erhålla sådan, 
så skulle anmälan ske ett år före det önskade tillträdet. 

Laga skiftet medför nya soldattorp 

Soldattorpen hade vid införandet i slutet av 1600-talet i allmänhet 
placerats på inägorna - men i utkanterna av dessa. Spridda källor 12) 

ger vid handen, att vissa torp under 1700-talet flyttades till utägorna 
men i allmänhet ganska nära inägorna. Endast undantagsvis 13) kan man 
få ett begrepp om storlek och betydenhet av de gamla torpen, förrän 
dessa blev avmätta vid laga skiftena. Torpsynerna inriktades främst på 
torphusen och brukade inte innebära någon arealinventering. Torpen 
betraktades inte som en hemmansdel utan snarare som en skuld -
intecknad sådan - som rotebonden hade att svara för. 
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Laga skiftena innebar en avsevärd förändring. I stadgan heter det, att 
"hindras ordentlig och formlig skiftesläggning" av soldattorp, så skulle 
dessa ingå i skiftet. 14) Detta "ingå i skiftet" tolkades så att soldattorpen 
slogs ut som hemmansdel men utan mantalssättning. Därmed fick dessa 
en annan status än tidigare. Rotebonden kunde inte i fortsättningen 
efter behag 15) flytta soldattorpen. 

I Berga, Vittaryd, Dörarp, Tutaryd och Ljungby fanns 84 torp. Det 
var endast sju som inte kom att ingå i skifte. Fem av dessa låg på 
herrgårdsjord. Ett sjätte torp, som länge varit vakant, glömdes bort. 16) 

För ett sjunde rådde särskilda förhållanden. 17) Av de 77 torpen fick sju
vara kvar inne i byarna - men med ändrade gränser. Nio torp, som 
tidigare flyttats till utmarkerna, fick behålla sina tomter. Inte mindre än 
51 torp blev utflyttade eller fick flytta vidare på utmarkerna. Vanligtvis 
blev de gamla soldattorpen antingen tomter eller åker till utflyttade 
hemman. 

Stora arealer till de utflyttade torpen i Berga 

Av de 50 soldattorpen i Berga socken ingick 47 i laga skiftena. 12 
torp, som med ändrade gränser fick behålla sina tomter, erhöll arealer 
mellan 6-26 tunnland. Av de 35 flyttade torpen fick sex mellan 10-20 
tunnland, nio mellan 20-30, femton mellan 30-40 och fyra mellan 
50-60 tunnland. Ett enda torp fick areal över 70 tunnland. Torpen med
stor areal bestod i hög grad av mossar och ljungbeväxta ryar. Inte sällan
lades torpen avlägset från byarna, ofta vid utmarkernas gränser. 18) 

Bergatorpens öden har följts till vår egen tid. Åtta av de tolv "gamla" 
torpen fungerade som soldattorp ännu under 1880-talet. Sex av dessa 
var kvar vid sekelskiftet och såldes då som avsöndrade lägenheter. 19) Av 
de 35 flyttade torpen kom nio att fungera rimligt. Sju hade blott en 
soldat bosatt på torpet. Till 19 torp kom ingen soldat att flytta. Man kan 
utgå ifrån, att 11 eller 12 torp inte blivit uppodlade. I vissa fall syns 
gammal torpjord ha funnits och utarrendering stundom ägt rum. I 
andra fall har roten bebyggt torp utan att detta fick någon soldat som 
innehavare .. 

Ingen syns vid skiftena engagerat sig för att få attraktiva soldattorp. 
Militärbefälet fann sig i allmänhet i vad lantmätaren föreslog. Denne i 
sin tur syns ha gått minsta motståndets väg och placerat utflyttade 
soldattorp t o m sämre än de bondetorp som flyttades vidare på utmar
kerna. De verksamma soldaterna tillfredsställdes med löfte att - om 
detta gick att ordna - få bo kvar i de gamla soldathusen under och efter 
sin tjänstetid. I andra fall gavs ersättning i pengar under återstående 
soldattid. I dylika fall fanns - då ny soldat skulle tillsättas - inget 
bebyggt soldattorp. "Avflyttningen" från soldattorpet blev en nödvän
dighet. 
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Hur stor var avflyttningen från soldattorpen? 

Avflyttningen från soldattorpen i Sunnerbo härad kan belysas av 
nedanstående tabell. 
Ar rotar rotar på 

vakans 
soldater av rotens 

soldat be
bott torp 

avflyttade 

1816 467 33 434 386 48 
1848 467 51 416 255 161 
1869 467 46 421 181 240 
1891 467 62 405 115 290 

Som ovan nämnts gjordes år 1892 boendet i soldatbostad frivilligt. 
Detta ledde till en ökad avflyttning. Vid mantalsskrivningen hösten 
1900 var det endast 38 soldattorp som beboddes av rotens soldat. Av 
dessa hörde 12 under Norra Sunnerbo. och 10 under Södra Sunnerbo 
kompani. 

A vjlyttningen började i västra Sunnerbo härad 

Av de år 1816 avflyttade soldaterna hörde 20 till Ljungby kompani, 7 
till Södra Sunnerbo, 3 till Norra Sunnerbo, 18 till grenadjärkompaniet, 
medan Västra Allbo kompani var helt besatt. Motsvarande siffror år 
1848 var 63 för Ljungby kompani, 30 för Södra Sunnerbo, 14 för Norra 
Sunnerbo, 27 för Västra Allbo och 27 för grenadjärkompaniet. 

Ar 1816 rådde vid tre kompanier, Norra och Södra Sunnerbo samt 
Västra Allbo, helt normala förhållanden. Viss brist hörde till vanlighe
ten. Så var det kutym, att ogift soldat under sin utbildning brukade få 
anstånd med att tillträda torpet. Men för grenadjärkompaniet och 
Ljungbykompaniet var avflyttningen för stor. Det är anledning att ob
servera, att inte mindre än 15 av Ljungbykompaniets 20 avflyttare hade 
sina torp i socknarna Vrå, Torpa, Lidhult och Nöttja, av vilka de tre 
förstnämnda låg vid Hallandsgränsen. Inom grenadjärkompaniet 
skedde avflyttningen till stor del från socknar som var fördelade på 
detta och Ljungby kompani och torde inte berott på byte av truppslag år 
1812. 

Tendensen med kraftigare avflyttnig i väster fortsätter i stort sett 20) 

under hela 1800-talet. Redan år 1848 hade - om de vakanta rotarna 
frånräknats - nära nog hälften av alla soldater i Ljungby kompani 
avflyttat. För avflyttningen i Södra Sunnerbo kompani svarade främst 
de västliga socknarna Traryd, Hinneryd och Markaryd. 21) Typisk är 
situationen 1891. Då bodde 65 soldater i de sex östliga socknarna Berga, 
Ryssby, Agunnaryd, Pjätteryd, Göteryd och Hallaryd. I häradets 17 
övriga socknar var i allt 50 soldattorp bebodda av rotens soldat. Någon 
näringsgeografisk förklaring till den tidiga västliga avflyttningen kan 
inte ges. Visserligen hade de västra socknarna fram till början av 
1800-talet en sämre odlingsintensitet än häradet i övrigt. 22) Detta kan ha 
resulterat i jordbruksmässigt svagare soldattorp. Men därefter kom ny-
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odlande och vanliga torpanläggningar i gång. 23
) Dessutom hade tre av 

socknarna vid Hallandsgränsen, Hinneryd, Vrå och Lidhult, i motsats 
till trakten kring Ljungby goda skogstillgångar. 24

) Emellertid skall en 
detaljundersökning äga rum med sikte att utröna åkertillgången i de 
västliga socknarnas soldattorp. 

Vem önskade avflyttning? Bonden eller soldaten? 

Inte så sällan anges källmaterialet att bonden önskade att slippa ställa 
soldattorp till förfogande. Däremot har jag inte påträffat något fall, där 
soldaten uttryckt liknande begäran. Sistnämnda förhållande behöver 
inte tolkas som om soldaterna i allmänhet önskade bebo torpen. Det var 
nämligen deras skyldighet i och med att de tog anställning. 

Det förvånar, att bönderna, då det fanns torp, önskade eller fann sig 
i att betala kontant ersättning. Tillgången på kontanter var synnerligen 
knapp. Enda förklaringen är, att de var irriterade av soldattorpssynerna 
och besväret med torpet, då soldaten var i tjänst, samt räknade med att 
kunna arrendera ut torpet mot ersättning i pengar eller dagsverken. 
Men är detta tillräcklig förklaring? Däremot är det rimligt att man fann 
sig i att betala torplega, då man annars skulle bli tvingad att uppodla 
och bebygga ett torp, som utflyttats i samband med skiftet. 

Kan man tänka sig att soldaten ändå under hand ställt kravet att 
slippa bebo torpet. På den frågan kan man svara på att under 
1830-60-talen rådde stor fattigdom och en väldig folkökning ägde rum 
i Sunnerbo härad. Så steg befolkningen i Hinneryd från 1 405 år 1830 till 
2 196 år 1850. Det var inte ovanligt, att i både bondgårdar, torp och 
backstugor utöver innehavaren bodde en familj inhyses, vilken inte 
kunde anskaffa bostad. Det var - som ovan antytts - inte svårt för 
bönderna att utarrendera de lediga soldattorpen, vilket de inte sällan 
gjorde till soldater, som "avflyttat" från sina egna rotar. 

Emellertid finns ett par grupper av soldater, som kan ha haft rimliga 
skäl att inte bebo torpet. Det var hantverksidkande soldater, som ville 
bo nära en kundkrets. Vidare var det bönder med egna jordbruk. Före 
1850-talet hade det varit regel, att soldaten lämnade militäranställ
ningen då han blev ägare eller arrendator till en ordinär bondgård. Men 
därefter skedde en omställning. Soldatyrket blev för både bonden och 
hans son en inte föraktlig extraförtjänst. 25

) 

Men det är ändå viktigt att fastslå, att åtminstone fram till 1880-talet 
rotebönderna i Sunnerbo härad inte kan ha haft någon svårighet att 
bland husvilla fattiga skaffa soldater, som säkerligen inget högre önskat 
än att få bosätta sig på ett soldattorp. 

Var bodde av flyttarna? 

Det är att beklaga 26), att undersökningen av avflyttarnas bostadsorter
inte kommit att omfatta de västliga socknarna utan Ljungbybygden 
med goda rekryteringsförhållanden av soldater. I Ljungbyområdet 
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(Berga, Vittaryd, Dörarp, Tutaryd och Ljungby) fanns 84 soldatro 
tar.21) Ar 1830 var 77 bebodda av rotens soldat, 1850 57, 1870 38, 1892 
18 och 1901 10. Ar 1830 var fyra rotar vakantsatta, 1850 sex och 1901 
nio. 

De allra flesta soldaterna efter år 1850 har identifierats. Av 257 verk
samma åren 1850-1901 var 99 födda inom Ljungbyområdet, medan 
103 hade angränsande socknar som födelseorter. Dessutom var 33 sol
dater födda i socknarna kring Alvesta och övningsfältet Kronobergs
hed. Man kan fråga sig, varför så många var födda i grannsocknarna, då 
intresset för att bli soldat var stort i bygden och ovanligt många blev 
soldater för de västliga socknarna av Ljungby kompani men ändå bodde 
kvar i hemman eller torp i födelsebygden? 28) 

Var bodde de avflyttade soldaterna? 29) Undersökningar efter deras 
bostadsorter har ägt rum för åren 1850, 1870 och 1892. Bilden är någor
lunda lika de skilda åren. Mindre än hälften var bosatta inom området 
men inte sällan på betydligt avstånd från stamroten, omkring hälften i 
grannsocknarna, främst i Rydaholm och Ryssby samt ett antal i sock
narna runt Krono bergshed. 

Ett åttiotal soldater födda öster om Berga-Tutaryd, dvs i Voxtorp, 
Rydaholm, Ryssby, Gällaryd, Hjortsberga, Kvenneberga, Mistelås m fl 
socknar - har ägnats särskild uppmärksamhet. Omkring 15 av dessa 
har tillträtt sina torp, medan återstoden i huvudsak stannat kvar i hem
bygden. Ett femtiotal har varit bosatta 2-5 mil (fågelvägen) från stam
roten. Skulle en liknande undersökning skett beträffande de västliga 
socknarna, så skulle man kunnat räkna med motsvarande avstånd på 
4-7 miJ. 30) 

Av 40 avflyttare år 1870 var hälften bönder (hemmansägare eller
arrendatorer), 15 torpare och övriga inhyses eller hemmasöner. Ar 1892 
fanns även tjänstedrängar bland soldaterna. Källmaterialet anger där
emot inte om soldaten bedrev hantverk. 11) 

Negativ inställning till att bli soldat? 

Ovan har antytts, att många soldater i de västliga socknarna i Sun
nerbo härad var födda i Ljungbybygden. En närmare granskning av 
samtliga soldater verksamma 1850-1901 i socknarna Odensjö, Lidhult, 
Vrå, Annerstad, Torpa och Nöttja samt Kånna för Ljungby kompani 
ger vid handen, att ett mindretal var födda i den egna socknen. Av 28 
soldater. i Vrå var en född i socknen, 4 av 44 i Lidhult, 6 av 40 i Nöttja, 
ingen av 14 i Känna, 10 av 37 i Torpa och 7 av 48 i Annerstad. Inför 
dessa siffror frågar man sig, om man som i Femsjö före 1840 hämtat 
soldaterna från grannsocknarna för att dessa skulle vara oberoende till 
rotebönderna, 32) men rekryteringen från grannsocknarna är inte mer 
omfattande än att den kan ha att göra med en vanlig omflyttning. 33) 

Ovanligt många soldater var däremot födda i socknarna norr och 
öster om Ljungby. Av soldaterna i nämnda sju socknar var 20 födda i 
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Rydaholm, 19 i Ryssby, 13 i det lilla Tutaryd, 12 i Berga samt 10 i 
vardera Angelstad och Vittaryd. 

Kan man tänka sig, att befolkningen i nämnda socknar av ett eller 
annat skäl dragit sig för att bli soldat? Visserligen var man i Nöttja och 
Torpa intresserad för kreaturs- och gårdfarihandel men i de verkligt 
stora gårdfarisocknarna Markaryd och Hinneryd hade man ingen svå
righet att rekrytera soldater i den egna bygden, varför detta inte kan 
vara orsak. 34) Därtill kommer, att emigrationen var påfallande mindre 
i gränssocknarna till Halland än i Ljungbybygden. 35) 

Hur rekryterades soldaterna? 

Det ovan anförda ger vid handen, att avflyttningen kan ha att göra 
med rekryteringen av soldater. Enligt bestämmelserna var det rotebön
derna själva som skulle föreslå en ny soldat. En sådan skulle sedan 
godkännas vid mönstringen. Före 1850 var kassationer av rekryter inte 
sällsynta. Inte så sällan förekom det dessutom, att soldater i tjänst av
skedades främst på grund av karaktärsfel, såsom alkoholmissbruk, oär
lighet, sexuell lössläppthet, vilket i rullorna betecknas som "liderlighet". 

Av en samling avskrifter av kompanihandlingar från Södra Sunnerbo 
kompani från 1870-talet och senare 36) kan man sluta, att det var korp
ralerna som hade att tillse, att rekryt anskaffades och före den officiella 
mönstringen förevisades för kompanichefen. Dessa iakttagelser är emel
lertid inte tillräcklig grund för generella påståenden, varför i fortsätt
ningen en genomgång av kompaniarkiven i syfte att få kunskap om 
rekryteringen skall äga rum. 

Uppgiften i Södra Sunnerbo kompaniarkiv att korpralerna i förväg 
skulle förevisa den blivande soldaten för kompanichefen i och för den
nes godkännande, gör det intressant var kompanicheferna var bosatta. 

Ingen kompanichef för Ljungby kompani har varit bosatt på bostället 
Sundranäs. Först år 1884 kom en kompanichef att bo inom kompaniets 
område. I Ryssby var flera kaptener bosatta, men vanligtvis bodde de 
utanför häradet. Kompanicheferna för Södra Sunnerbo kompani bodde 
ofta på bostället Kölaboda, i övrigt inom häradet eller i dess närhet. 
Ingen kompanichef för Västra Allbo kompani var bosatt på bostället 
Össjö, men flertalet i Sunnerbo eller Allbo härad. Till år 1875 var flerta
let kompanichefer för Norra Sunnerbo kompani boende på bostället 
Strättö eller i Ryssby. Ingen av kaptenerna för grenadjärkompaniet 
bodde på bostället Abrahamsryd men många inom Växjö-Alvestaområ
det. 

Kompanierna bytte ovanligt ofta chefer. 37) Fanjunkarna var på ett 
helt annat sätt stationära. Ingen fanjunkare för Ljungby kompani har 
bott på Stråhult. Efter 1841 har tjänsteinnehavarna främst bott i Berga, 
Tutaryd och Alvesta. Fram till 1881 var fanjunkarna i Södra Sunnerbo 
kompani bosatta på bostället Ternhult i Traryd, därefter bl a i Älmhult. 
På Buhult i Virestad bodde fanjunkarna vid Västra Allbo kompani 
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också fram till 1881, därefter i Älmhult - åtminstone till 1894. Fanjun
kare CL Gyllenswärd vid Norra Sunnerbo kompani bodde större delen 
av sin tjänstetid i Uråsa i Kvenneberga, alltså inom kompaniets område. 
Efterträdaren (1864-1886} var bosatt på bostället Hörda i Berga. Den 
följande fanjunkaren bodde i Växjö. Aren 1848-1880 var fanjunkare
bostället Roen för grenadjärerna bebott av innehavarnq, vilka dessför
innan bott i Berga och därefter i Värnamo. 

Man kan skönja ett samband mellan Berga-Ryssby-området, där mi
litärbefäl haft boställen eller andra bostäder, och den stora rekryte
ringen av soldater från bygden. Berga, Ryssby och Rydaholm toppar 
med 157, 147 och 127 soldatfödelser i en ofullständig 38) undersökning 
av soldaterna i hela Sunnerbo härad. Tidigare har konstaterats, att 13 
soldater efter 1850 i de västliga socknarna var födda i det lilla Tutaryd, 
där i allt 33 soldater fötts. Fanjunkare C M Gyllenswärd vid Ljungby 
kompani (som tjänstgjorde 1861-1881) var bosatt i Gnustorp i Tuta
ryd. Ännu vid sekelskiftet var Gyllenswärd verksam - berättas det -
för att intressera bondsöner i bygden för att taga värvning som volontä
rer. 

Man kan ana ett liknande samband mellan i och kring Älmhult bosatt 
befäl och många i bygden födda soldater. 39) 

Varför hind,•ades inte avflyttningen? 

Det är förvånande, att myndigheterna fann sig i att givna bestämmel
ser om boende i soldattorpen så tydligt nonchalerades, särskilt som 
riksdagen avslog motionerna om torpens avskaffande. Sven Heurlin 
från Kylhult i Traryd nämnde dock vid riksdagen 1862-63, att militär
befälet i Sunnerbo härad tvingat rotebönder och soldater att under
teckna tryckta kontrakt, i vilka soldaten förpliktade sig att bebo torpet, 
fa�tän parterna sinsemellan annorlunda överenskommit. Många sådana 
tryckta soldatkontrakt från Sunnerbo härad förekommer i krigsarkivet. 
Emellertid har det konstaterats, att sådana kontrakt skrivits utan att 
soldaten tillträtt torpet. 40) Man kan räkna med, att det skrivits två 
kontrakt, ett officiellt och ett gällande. 

Vid tiden omkring 1870 hade många kompanichefer anpassat sig efter 
situationen. Man började skriva, att kontant ersättning utgick "tills 
torpet blev bebyggt" eller så länge soldaten inte bebor torpet". 

Längre fram - det gäller bl a kaptenerna Grönhagen och Sandberg 
skrev man rätt och slätt "då torp saknas". 41) Det förefaller som om 

kapten V Sandberg, som även var verksam som lantmätare, kan ha delat 
bondebefolkningens negativa syn på soldattorpen. 

I föreliggande uppsats har kunnat klarläggas, att soldattorpen i Sun
nerbo härad successivt "avfolkades" under 1800-talet och att denna 
avflyttning började i de västra socknarna i häradet. Det har vidare 
framgått av undersökningen, att flertalet soldater i dessa socknar var 
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födda annorstädes, många i och kring Ryssby socken, i vilken åtskilligt 
militärbefäl antingen haft boställen eller egna bostäder. 

I en kommande undersökning skall jag söka få belägg för huruvida 
militärbefälet med hjälp av korpralerna dirigerade urvalet av soldater. 
Samtidigt skall kartläggas, i vilken utsträckning söner och dottersöner 
till soldater rekryterats till soldattjänst. 42) Dessutom hoppas jag hitta
något material som kan avslöja militärbefälets inställning till avflytt
ningen från soldattorpen. 43) 

NOTER 
I) Delegationen för militärhistorisk forskning har lämnat bidrag, som möjliggjort arkiv

resor och inköp av kartmaterial.
2) I de militära rullorna före 1850-talet anges i allmänhet endast soldatens ålder och

landskapstillhörighet. Därefter införes såväl födelsedag som födelsesocken. Det före•
faller som om uppgifterna grundats på soldatens egna uppgifter, då felaktigheter kan
förekomma i synnerhet om födelsesocken men även faderns förnamn, mindre ofta om 
födelsedag. Endast undantagsvis - och då från 1890-talet har i kompanihand
Ungar förekommit uppgifter om soldaternas bostadsadresser.

3) Mantalslängdernas uppgifter om att ett torp är soldattorp kan vara helt felaktiga. Inte
sällan betecknas i dessa ett torp eller stuga, där en soldat privat bor, som soldattorp.
Dylika brister kan även förekomma i husförhörslängder.

4) Grill, C:Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket eller tabellariska förteck•
ningar öfver armeens boställen samt öfver samtliga rusthåll och rothåll i riket. D 1-2.
Stockholm 1855-1856.

5) En angelägen forskningsuppgift är en undersökning om grunderna för indelning av
rusthåll och boställen i bygder, där infanteriet var förhärskande. Jmfr Ågren, S:Karl
XI:s indelningsverk för svenska armen. Uppsala 1922. s 65. Se även Åberg, A: Indel
ningen av rytteriet i Skåne 1658-1700. Borås 1947.

6) Linde: Finansrätt, s 441. Se även Tidander: Anteckningar rörande KonglKronobergs
regementes historia, s 2 I 7.

7) I enstaka fall hände det, att trumpetare bosatte sig på de torp, varifrån de erhöll sin 
lön.

8) Krigsarkivarie B Broome meddelar i brev den 28.5.1978, att också han i sina fors
kningar kunnat konstatera, att fanjunkaren övertagit mönsterskrivarens uppgifter.

9) Lagerroth, F: Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling. Lund 1927. s 45 ff,
Krantz: Boställen och torp vid Ingelstad skvadron (Kronobergsboken 1976).

10) Sammanfattningen av debatterna bygger på en genomgång av riksdagstrycket. En
detaljredovisning av källor skulle bryta sammanhanget.

11) De enda i andra kammaren som önskade behålla soldattorpen var de s k  Rundbäc
karna. Vid något tillfälle motionerade dess('! om att rotebönder resp rusthållare skulle
bygga eller inståndsätta alla torp, varefter samtliga skulle överlämnas till staten.

12) Militära torpsyneprotokoll, storskifteshandlingar m m.
13) Vid soldattorpsanläggningar på oskiftad utmark brukade marken till torpen utsynas

av två nämndemän, vilka beskrev läge och storlek.
14) Svensk författningssamling 4.5.1827.
15) Soldattorpen kunde bestå av torpåkrar, utspridda i en by men också i sammanhäng•

ande område, som rotebonden kunde byta mot annat.
16) N 5 i Dörarp.
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17} G 83. Torpet hade sannolikt på 1770-talet fått bli tomt för rusthåll, som flyttade ut
från byn. Grenadjärerna försörjdes än med ett mindre hemman, än med avsöndrad
lägenhet. Sistnämnda var godkänd vid soldattorpssyn.

18) Däremot förekom då och då, att man lade utflyttade soldattorp nära varandra, t ex N
6, N 7, N 8 och N 9 eller N 20, N 21 och G 84.

19) Sedan genom lagförklaring år 1898 det fastslagits, att rotebönderna var ägare till
torpen, såldes dessa till enskilda personer, ofta till de sista soldaterna. Se Riksdags
trycket 1907, Lagutskottets utlåtande nr 55.

20} Ett undantag utgör Västra Allbo kompani, vid vilket avflyttarna mellan åren 1848 och
1869 minskade från 27 till 18.

21} Av Hinneryds 34 rotar var år 1816 29 soldattorp bebodda med rotens soldat, 1849 18,
1869 9 och 1891 inget.

22) Elgeskog, V: Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet. En agrarhistorisk
studie. Stockholm 1945. s 393 ff.

23) Elgeskog, V: En bok om Traryd-Hinneryd, s 57 ff, 79 f.
24) Rosengren m fl: Smålands beskrivning; Sunnerbo härad, passim. Ett skoglöst område

i häradet sträckte sig från Torpa, Nöttja i väster till Lagadalen och sjön Vidöstern i
öster.

25) Soldaten A Lilja på N 21 arrenderade 1/2 mantal Stockarshult i Voxtorp. Fastän han
på sitt hemman hade tjänstefolk var både han själv och sonen J G Jarl (N 22) soldater
för samma by.

26} Tillgången av mikrofilmade kyrkoarkivalier jämte lokalkännedom avgjorde valet av
område för intensivundersökning, Dessutom har denna bedrivits parallellt med un
dersökningen i stort, varför den annorlunda situationen i de västra socknarna först
ganska sent blev uppenbar.

27) Av dessa sju torp var år 1830 fyra (N 5, N I 0, N 13 och G 59} satta på vakans. Ar 1820
hade Jonas Rapp på G 87 lämnat grenadjärtorpet i Domaryd och övertog bondetor
pet Mustadal i Hörda. Ar 1827 hade Jonas Schytz (G 86) köpt ett hemman i Torlarp
och blivit bonde där. Soldaten på N 15, Sven Sten, har inte kunnat återfinnas i några
mantals- eller husförhörslängder. Sannolikt har han bokförts i dessa under sitt ur
sprungliga namn med soldatnamnet utelämnat.

28) Bedömningen grundar sig på iakttagelser i källmaterialet och personkännedom om
soldater och soldatsläkter i bygden.

29) Av de avflyttade soldaterna år 1850 har 17 av 20 identifierats, 1870 40 av 41 och 1892
58 av 60. I undersökningen har särskilt stor uppmärksamhet ägnats bostads- och
familjeförhållandena för den förste soldat som inte bebodde sitt soldattorp eller tidigt
avflyttade från detta. Några resultat av undersökningen av samtliga avflyttare (liksom
av soldattorpens öden) rymmes inte i denna framställning.

30) Se not 28.
31) I enstaka fall kan i kompanihandlingar redovisas soldaternas hantverkskunnighet.
32) Elgeskog, V: De kom från Femsjö (Växjö stifts hembygdskalender 1975),
33) Om man gör de sju socknarna till en enhet, så blir soldatfödslarna i de sex varierande

grannsocknarna så ringa, att de växlar från sex till ett.
34) Rosengren m fl: Smålands beskrivning: Sunnerbo, s 287, Svedenfors: Vävskedsmakeri

och hemslöjd, s 87 ff, Elge�kog, V: En bok om Traryd-Hinneryd, s 123 ff.
35) Emigrationsutredningen. Stockholm 1908-1913. Bil V. Sockentabeller, sid 298 och

353,
36} Kompanihandlingar, som finns i privat ägo i Linköping, blev tillgängliga först då

föreliggande uppsats förelåg i koncept.
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37) Det fanns mellan 13-17 kompanichefer åren 1815-1901 på varje kompani i Sun•
nerbo av Kronobergs regemente. Därtill kommer, att långa tider kunde förordnade
kompanibefälhavare tjänstgöra som chefer för kompanierna.

38) Husförhörslängderna före 1830-40-talen saknar ofta angivelse av födelsesocken, Se
även not 2 ovan.

39) I Göteryd var 96 soldater födda, i Pjätteryd 84 och i socknarna i övrigt runt Älmhult
104. Dessa socknar var Virestad, Stenbrohult, Loshult och Osby.

40) T ex G 75 år 1886 och G 81 år 1881.
41) Många andra formuleringar kan förekomma, t ex "då rusthå.llaren vill vara befriad

från att hålla torp". I ett enda fall då soldaten får ersättning för torpet, heter det, att
rotebonden vägrat odla nytt torp, men erbjudit rekryten det gamla.

42) Soldaterna var i många fall söner eller svärsöner till soldater. Brödrakretsar på 3-5
soldater förekommer. En fullständig kartläggning av soldaternas släktskapsförhållan
den torde kunna belysa rekryteringsfrågan.

43) Utgår ifrån att det blir svårt att få klarläggande svar varför militärbefälet i mitten av
1850-talet fann sig i avflyttningen eller tillät densamma. En av mig framkastad hypo•
tes att det kan ha att göra med åtgärder att skaffa fram ett bättre soldatmaterial kan
endast beläggas med exempel. Sådana kan undantagsvis skymta i kompanihandlingar
eller förekomma i enskilda arkiv (kompanichefers) i form av dagböcker, brev och
an teckningar.

SUMMARY 
Up to 190 l it was characteristic of the Swedish armed forces that the soldiers lived on 

special holdings in rural areas, These holdings were owned and maintained by the local 
landowners, who also paid the men. 

The farmers' representatives in the Swedish Riksdag demanded again and again that the 
system with soldiers' holdings should be abolished. The Second Chamber agreed to the 
bills in this matter, but the First Chamber rejected them, so nothing happened. It was not 
until 1892 that the two Chambers reached a compromise according to which it would no 
longer be compulsory for sol di ers to live on such holdings. 

Prior to this change, the regulations concerning soldiers' holdings had, however, been 
followed only to a minor degree, The purpose of the present investigation is partly to 
throw light on the ex.lent to which soldiers moved illegally from these holdings. It compri
ses the rural district of Sunnerbo in the province of Kronoberg between 1815 and 190 I. 
The soldiers in this area belonged partly to the Småland Grenadiers and partly to the 
Kronoberg Regiment. 

The present investigation shows that in 1848 about one-third, in 1869 more than fifty 
per cent, in 1891 about three quarters of the soldiers did not liv on their military holdings. 
The movement from these holdings had not been continuous throughout the district but 
had begun in the western parishes, which belonged to the Ljungby company. Half of the 
soldiers in this company had already left their holdings by 1848. It appears that the 
soldiers in the parishes where the movement away from the holdings began early had, only 
to a minor extent, been born there, but most of them came from other areas, particulary a 
district between the present densely populated areas of Värnamo, Alvesta, and Ljunby. 
Besides, random investigations indicate that many soldiers remained living in the areas 
where they bad been born. 

The present investigation has tried to establish to the causes of this illegal movement . 
away from soldiers' holdings, One cause was the rearrangement of holdings through 
redistribution of land as a result of inheritance. In the parishes of Berga, Vittaryd, Dörarp, 
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Tutaryd, and Ljungby 51 of a total of 84 holdings were either mo ved out to outlying areas 
or reallocated land in them because of the distribution of shares. It was not rare for 
holdings to be moved to the outskirts of outlying areas far from the villages. To some of 
these holdings no soldiers ever moved, in several others no houses were built nor the land 
cultivated. The landowners were probably reluctant to cultivate the land and the soldiers 
were unwilling to settle down on the isolated holdings. 

The fact that many soldiers were recruited far from the units of land responsible for 
their equipment and upkeep and then settled in their own native areas, may give rise to 
new research about the recruitment of soldiers. In the Sunnerbo recruiting areas the 
military commanding personnel were resident, often on it seems as if in many cases it was 
the corporals who recruited the new soldiers - and not the landowners, who were actually 
responsible both for recruiting and keeping a soldier. Rejection of candidates at muster 
became a fairly rare phenomenon after the I 850's. It is still a moot point whether there is 
a connection between the recruitment of soldiers from areas remote from the units respon
sible for their upkeep and the exemption from the demand that they live on soldiers' 
h,:ildings, C:an the demand for at higher quality of soldier have contributed to this form of 
recruitment? 
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Socken Grenadjär- Ljungby S Sunnerbo V Allbo N Sunnerbo Boställen Rusthållsnr Rotenr 
komp (5.) komp (6.) komp (7.) komp (8.) komp 

Lidhult 14 L 56-69 
Odensjö 12 1/5 L 70-81 
Angelstad 3 19 54-56 L 114-122, 124-133 
Vittaryd 3 55 92-94 L 134-138 
Ljungby 5 10 57-61 L 104-113 
Känna 3 8 1/5 51-53 L 97-103, 123, A 115 
Hamneda 15 9 L 1-15, S 130-138 
Nöttja 1 14 45 L 16-29 
Annerstad 4 15 1/5 46-49 L 82-96 
Torpa 14 44 L 30-43 
Vrå 12 1/5 L44-55 

Hinneryd 2 33 1/6 42-43 S 79-111 
Traryd 18 1/6 S ll2-129 
Göteryd 6 28 1/6 35-40 S 1-28 
Hallaryd I 21 1/6 41 S 29-49 
Markaryd 29 S50-78 

S Ljunga 19 1/7 50 A 100-114, 116-119 
Agunnaryd 25 1/7 A 75-99 
Pjätteryd 5 18 30-34 A 120-137 

Dörarp 5 N 5. 27-30 
Berga 17 33 1/8 75-91 N 1-4 . 6-26. 31-38 
Ryssby Il 21 1/8, 2/G 64-74 N 43-63 
Tutaryd 2 4 62-63 N 39-42 

Summa 65 138 138 63 63 

'° Förkortningar 
A = Västra Allbo kompani. G = Sunnerbo grenadjärkompani, L = Ljungby kompani, N Norra Sunnerbo kompani, S : Södra Sunnerbo 
kompani. Numreringen av rotar resp rusthäll ansluter sig till Grill, C: Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket eller tabellariska 
förteckningar öfver armens boställen samt öfver samtlige rusthåll och rothäll i riket. P. 1-4. Stockholm 1855-1858 . 





Proletären som militär - Ett motivkomplex hos 
Vilhelm Moberg, Jan Fridegård och Sven Delblanc 

Av Fil. kand. Thomas Magnusson, Göteborg 

Inledning 

Karriärist eller antimilitarist - ett dilemma i arbetarlitteraturen 

Under arbetet med en undersökning rörande den värvade soldaten i 
Sverige under 1700-talet, har jag naturligt letts in på frågor som rör vår 
egen tids föreställningar kring den värvade soldaten, värvning, värvade 
regementen etc. 1900-talets närmaste motsvarighet till de föregående 
århundradenas värvade soldat var volontären. Volontärinrättningen 
tillkom genom 1901 års härordningsbeslut och bestod till 1952, då riks
dagen beslöt att avveckla den. Möjligen spelade volontärskolornas ut
bildning i de s k allmänbildande ämnena en betydande roll för dessa 
skolors rekrytering. Utsikterna att vinna civil anställning i allmän tjänst 
efter den militära anställningen torde också ha utgjort en lockelse. Det 
ansågs allmänt att goda betyg från en s k stamanställning var en inkörs
port till vissa lägre befattningar i allmän tjänst; polisman, tulltjänste
man, järnvägstjänsteman o dyl. Som ett mer svårgripbart och sannolikt 
ofta outtalat motiv för stamanställning kan vi ana en handlings- och 
virilitetsdyrkan och en svaghet för själva uniformen och dess socialpsy
kologiska potens. 1) 

Drömmen om socialt avancemang genom krigsmakten och utsikten 
att så att säga mera omedelbart via uniformen vinna beundran som en 
"tusan till karl" stod givetvis i direkt motsättning till de antimilitaris
tiska stämningarna inom arbetarrörelsen. Som vi vet, kom framför allt 
den socialdemokratiska ungdomsrörelsen att bedriva en aktiv försvars
fientlig propaganda. 

De individuella drömmarna om utbildning, säker anställning och so
cialt avancemang via volontärskolorna å ena sidan och ungsocialister
nas antimilitaristiska hållning - politiskt och pacifistiskt betingad -
med krav på individuellt avståndstagande å den andra kan sägas bilda 
ett motivkomplex som mer eller mindre skarpt framträder i arbetarlitte
raturen. 2) Vilhelm Moberg och Jan Fridegård tillhör de författare som
utnyttjat motivkomplexet med stor tydlighet och dessutom med aukto
ritet beskrivit det dilemma som ryms däri. Deras kompetens som skild
rare av folkliga miljöer och problem i vår egen tid har sällan ifrågasatts. 
Deras romaner har nått vida läsekretsar och sannolikt har de spelat en 
stor opinionsbildande roll. Det är som förmedlare av en föreställnings
värld - inte som historieforskare - som de har intresse i följande 
framställning. Också Sven Delblanc har, framför allt i den s k  Hedeby
sviten, utnyttjat temat, men på helt annat sätt än Moberg och Fride-
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gård, närmast som tolkare av landsbygdsproletariatets attityder under 
1930-talet. 

Jag skall i denna uppsats studera det ovan skisserade temat eller 
motivkomplexet i några prosaverk av dessa författare. Framställningen 
har disponerats med utgångspunkt från motivkomplexets tre grundmo
ment; drömmen om socialt avancemang och fri utbildning, handlings
och virilitetsdyrkan samt antimilitarismen, och ställer alltså det kollek
tivistiska antimilitaristiska kravet mot den individualistiska karriär- och 
självhävdelsedriften. Det skall understrykas att jag här inte velat företa 
någon verklighetsprövning av författarnas skildringar. Vad jag har rik
tat uppmärksamheten på, är den litterära beskrivningen av ett indivi
duellt arbetardilemma. 

Följande prosaarbeten har granskats: Wilhelm Moberg; Soldat med 
brutet gevär (1944), Din stund på jorden (1963). - Jan Fridegård; Äran 
och hjältarna (1938). - Sven Delblanc; Nattresa (1967), Aminne (1970), 
Stenfågel (1973). 

Mobergs roman Soldat med brutet gevär behandlar i här aktuella 
avsnitt tiden före första världskrigets utbrott. Din stund på jorden skild
rar bl a åren 1911-1912. Fridegårds Äran och hjältarna, som är en till 
stora delar självbiografisk roman, behandlar tiden 1915-1918. De två 
första delarna av Delblancs Hedebyskildring tecknar huvudsakligen 
1930-talet medan här citerade delar av hans Nattresa avser åren efter 
andra världskriget. 

Volontärinrättningen: organisation, utbildning och rekrytering. 

Genom 1901 års härordningsbeslut avvecklades indelningsverket 
samt till namnet också den värvade försvarsmakten. Samtidigt infördes 
genom 1901 års beslut den allmänna värnplikten i sin moderna form 
samt volontärinstitutionen. Den senare inrättningen skulle bl a utgöra 
rekryteringsbas för i första hand underbefälskadern. Men ur volontärle
den skulle även lämpliga underofficersämnen plockas. Volontärer an
ställdes vanligen på kontrakt för en tid av tre år. Regementscheferna 
kunde dock bevilja anställning också för två eller fyra år. Beträffande 
anställningsålder stadgades att den sökande måste fylla 18 år under 
första anställningsåret för att godkännas. Kontraktet kunde förlängas 
med ett eller två år i taget, men obligatoriskt avsked stadgades för 
obefordrad volontär vid 28 års ålder och för befordrad volontär vid 32 
års ålder. 

Under det första anställningsåret genomgick volontären rekrytskola 
eller soldatutbildning i likhet med den värnpliktige. Under andra och 
tredje anställningsåren fortsattes utbildningen i korpralskola respektive 
furirskola (före 1914: distinktionskorpralsutbildning). Trots en del för
ändringar kom denna organisation att i sina huvuddrag bestå fram till 
avvecklingen. Redan i 1901 års härordning lades en viss vikt vid utbild
ningen i de icke-militära eller allmänbildande ämnena, som lästes från 
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och med korpralsutbildningen. Denna utbildning avsågs bl a underlätta 
för det avgångna manskapet att erhålla civil anställning, De allmänbil
dande ämnena omfattade modersmålet, räkning (bl a geometri) samt 
fäderneslandets historia och geografi. Utrymmet på schemat för dessa 
ämnen var litet. De praktiska och rent militära ämnena och övningsgre
narna dominerade. 

Frågan om den icke-militära utbildningen vid manskapsskolorna 
knöts naturligt till frågan om civil anställning inom statsförvaltningen 
efter avslutad militär anställning. Redan vid mitten av 1700-talet stadga
des att manskap vid den värvade krigsmakten skulle tillförsäkras civil
anställning efter visst antal års militär tjänstgöring. Detta förordades 
också kort tid efter försvarsbeslutet 1901. Men åtgärder och bindande 
beslut i frågan lät vänta på sig. Utredningar och kommitteer med upp
gift att lösa problemet började tillsättas efter härordningsbeslutet, men 
utan större resultat, dvs några ålägganden för civila myndigheter att 
anställa avgånget underbefäl formulerades inte. Genom särskilda be
stämmelser, utfärdade 1915 respektive 1916, gavs dock uttjänta volontä
rer möjligheter till aspiranttjänstgöring vid Postverket och Statens Järn
vägar. Det framgår dessutom av uppgifter från vissa kommunala myn
digheter att det var vanligt att avgånget underbefäl anställdes vid polis
kåren och spårvägen. Rekryteringen till volontärskolorna var ett stort 
problem för försvarsmakten framför allt under 1900-talets två första 
decennier. Aren kring första världskrigets slut fick särskilt infanteriet 
vidkännas stora vakanser. 1919 var ett bottenår ur rekryteringssynvin
kel för detta truppslag, som då drogs med vakanser omfattande över 
70 % av hela nummerstyrkan, 

Som orsaker till den dåliga rekryteringen angavs den jämförelsevis 
låga lönenivån (jämförelse g_jordes med industri-, gruv- och jordbruks
arbetare) samt de dåliga framtidsutsikterna - endast ett fåtal volontä
rer kunde räkna med högre befordran och fast anställning inom det 
militära. Därtill knöts påpekanden om bristfällig civil utbildning vid 
manskapsskolorna. 3)

Den försvarsfientliga propagandan 

Det hävdades, framför allt från konservativt håll, att en av orsakerna 
till de omfattande vakanserna vid volontärskolorna var den samtida 
försvarsfientliga propagandan. 

Redan före 1901 rådde inom socialdemokratin delade meningar om 
hur man skulle förhålla sig till försvarsmakten. Med härordningsbeslu
tet 1901 uppstod en direkt splittring i frågan inom partiet. Ungsocialis
terna gick härvid på den försvarsnihilistiska linjen, som innebar av
ståndstagande till inte bara stamanställning utan också allmän värn
plikt. Ungdomsförbundet kom att aktivt bedriva försvarsfientlig propa
ganda, en verksamhet i vilken tidningen Brand spelade en framträdande 
roll. 
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Den försvarsfientliga propagandan från ungsocialisterna rymde inte 
bara ett politiskt ställningstagande. Den hade också tydliga pacifistiska 
inslag. Det pacifistiska inslaget var också påfallande hos stadslib�a
lerna och nykterhetsliberalerna. 

Propagandan från ungsocialisterna tycks inte bara ha tagit sig uttryck 
i flygblad, tidningsartiklar och broschyrer. Också ofredanden och för
följelser av underbefäl rapporterades förekomma. 4) 

Författarnas behandling av motivkomplexet 

"Gratisskola" och god framtid 

Vilhelm Mobergs delvis självbiog�afiska roman Soldat med brutet 
gevär skildrar på ett individuellt p'lån brytningen mellan ett gammalt 
samhälles värderingar och det nya industrisamhällets. Det här aktuella 
motivkomplexet får visserligen relativt litet utrymme men utgör ändå i 
sitt sammanhang ett viktigt moment i denna brytning. Huvudpersonen 
i Mobergs roman, Valter Sträng, drBmmer sonens drömmar om att få 
efterträda fadern, den indelte knekten. Avvecklingen av indelningsver
ket förefaller stäcka Valters planer men fadern ger honom nytt hopp: 

" ... Men du kan värva dej te volontär sa fat. Du kan värva dej för tre år. Volontär -
det lät nästan finare än soldat ... " ') 

Själva titeln volontär är lockande för den unge Valter: 

" ... Men han skulle kallas volontär: Volontären Valter Sträng. Det var någonting att 
tänka länge på ... " •) 

Moberg låter oss förstå att föreställningarna om volontärskolan som 
en möjlig väg till en god framtid framfot allt finns hos Valters föräldrar. 
Det faderliga stödet åt Valters drömmar om att bli volontär är högst 
allvarligt menat. I en ordknapp "äktenskaplig" dialog stakar föräld
rarna också ut brodern Fredriks framtid: 

" ... Far: 
- Bandas Valfre har värvat sej. En volontär har ingen dåli lön. Han kan bli polis

efteråt. 
Mor: 

Jaa. Dä ä int dålitt. A dä gäller int för all tid. Di tre åren tar slut.
Far: 

Jag ska höra om han vill. Han kunne stanna och ta för tre år. 
Mor: 

Om han bara ville! 
Far: 
- Jag ska tala honom te rätta. Kanske han lyder mej, Fredrik! ... " ')

I Din stund på jorden, ofta betraktad som epilog till emigrantverket, 
går den åldrande svensk-amerikanen Alberts tankar i rytmiska minnes-
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sekvenser tillbaka till uppväxttiden i Småland. Handlingen kretsar kring 
Sigfrid, den avhållne brodern, som påverkas genom faderns bestämda 
förväntningar om utbildning och säker anställning att ta värvning. Men 
också Sigfrid själv lockas av värvningsannonsernas löften om "gratis
skola": 

11, •• Sigfrid läste Volontärskolans annonser för mig. Kanske denna gratisskola var 
något för honom, han som inte kunde betala för sig i andra skolor? .. , 11

1) 

Farbrodern Nyström, värvaren, understryker dessa möjligheter i sina 
värvningsförsök: 

11 ••• Volontärskolan passade honom precis, den var skolan för medellösa ynglingar. 
Den hade passat hans son Artur så väl. Och om Sigfrid efter de tre åren tröttnade på 
tjänsten kunde han få platser utanför det militära, där han inte behövde släpa och slita: 
Han kunde bli polis, förman eller förvaltare eller komma in vid järnvägen[ Hans framtid 
var tryggad ... 11 ') 

Nyström kan också som fader ti11 en välartad son intyga att den rätta 
vägen går genom volontärskolan: 

" ... Och när hans far korpralen övertalade ynglingar att ta tjänst hos Kronan nyttjade 
han sin son som exemplet att efterfölja: Se på min pojke! Se på Artur! Han började som 
volontär! Han skrev bara på ett värvningskontrakt! Och nu är han befäl. Han går vid 
Regementet och befaller över beväringar. Han är underofficer, min Artur! .. ," 10) 

Jan Fridegårds roman Äran och hjältarna är en skarp kritik av volon
tärinrättningen. Delvis självbiografiskt skildrar Fridegård Stolts väg 
från en trist statarmiljö till vad denne uppfattar som en mer lysande 
tillvaro, nämligen den militära. 11) Men karriärmöjligheterna och den 
fria utbildningen vid regementet antyds endast av människorna omkring 
Stolt. En f d stamanställd kördräng ser nyktert på Stolts beslut att ta 
värvning: 

" ... Du ska till ingenjörerna, var hans råd. Där finns det ett yrkeskompani så du kan 
lära dig ett yrke ... " 12)

Sven Delblanc har i sin stora romanserie om Hedeby i Södermanland 
utnyttjat värvningstemat men endast sporadiskt och inte med samma 
personliga angelägenhet som Moberg och Fridegård. Här aktuella mo
ment av komplexet blir till en schablon i lakonisk och burlesk stil: 

" ... Oscar Karlsson, aderton, son till en statare under Valla, gjorde sig den våren 
bemärkt genom rådligt och behjärtat ingripande vid ladugårdsbranden på Alby, varvid 
han räddade fyra kor och två ungdjur från att innebrännas ... Oscar tog värvning vid 
artilleriet och vart slutligen polis i Eskilstuna ... " ") 

I Stenfågel kommer karriärmotivet också till uttryck genom den kari
kerande karakteristiken av den misslyckade och dumdristige Pärsys 
hoppingivande militära bana. Urgubben, Aron Pettersson, känner som 
gammal avdankad distinktionskorpral frändskap med Pärsy, som fått 
en ny chans som volontär: 
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" ... I stället jämkar han över samtalet på Pärsy, som så märkvärdigt har räddats till 
samhället genom militärtjänstens danande och fostrande inverkan; trogen sitt löfte har 
Pärsy snott värvning vid livgardet, och nu väntas han hem till Hedeby som nybakad 
korpral, permitterad i väntan på den rekapitulation som ska föra honom vidare i gra
derna .. ,'' ") 

" . . .  Jag kommer ridande i ljusblå uniform . . .  "

Som ett ackompanjemang till drömmarna om god framtid och god 
social ställning framtonar i motivkomplexet också förväntningarna in
för själva värvningen, det påtagliga förvandlingsnumret och dess rekvi
sita: uniformen och vapnet. Uniformen blir det omedelbart iakttagbara 
tecknet på social upphöjelse. Dess blanka knappar och revärer gör den 
till invigelseskrud för en nyförvärvad manlighet. Vapnet, manbarhets
symbolen, vävs in i det rituella mönstret. 

På faderns trösterika propå om att Valter kan värva sig till volontär 
följer Valters andlösa fråga: 

" ... Får jag ha eget gevär? Naturligtvis skulle han få eget gevär om han lät värva sig 
hade far sagt. Volontärerna hade samma sorts gevär som soldaterna, modell 96, samma 
gevär som hängde på väggen i stugan och som Valter aldrig fick röra vid. Det var precis 
likadant, med gul rem. Han skulle bli soldat och bära eget gevär att kämpa med , .. " ") 

Det efterföljansvärda exemplet i Din stund på jorden, Artur Nyström, 
värvarens son, framträder gärna i sin uniformsprakt och utnyttjar till 
fullo det militära klädesplaggets sociala kraft: 

". , . Unge Artur Nyström kom hem på permission och gick omkring på bygden och 
visade sig i sin prydliga uniform. Han avundades av pojkarna och beundrades av flic
korna , . , Han kom och hälsade på oss klädd i sin granna permissionsuniform. Artur var 
säker och överlägsen, han hade varit ute i världen ... " ") 

I nummer 60 Stolts förväntningar i Äran och hjältarna får uniformen 
en stor plats. Omedelbart före värvning blir tanken på uniformen ett 
stöd i hans strävanden att motstå omgivningens försök att få honom att 
ändra sig: 

Nej, lagårdskarl vill jag inte bli. 
- Det är inte det sämsta, En arbetare kan aldrig tänka bli annat än arbetare här i

världen. 
'Vänta du till dess jag kommer ridande i ljusblå uniform', tänkte vallaren. 'Då kanske 

det är bäst att du pallrar dig ur vägen.' ... " ") 

I Delblancs beskrivning av Pärsy i Stenfågel framträder uniforms
motivet mer som en bondkomisk snabbteckning. Fridegårds varsamma 
ironi finns inte här: 

. ", .. Men Pärsy gassar sig i gubbarnas beundran. Han står med händerna i byxfickorna 
och mösskärmen på näsan, väger på tå och klack och putar överdådigt fram med sitt unga 
kön, sovande bak byxsprundet som en hoprullad huggorm. Men han är snål på ynnestbe
vis och svarar bara enstavigt på gubbarnas trevande, smekande frågor ... " ") 
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Romanen Xran och hjältarna handlar till stor del om Fridegårds egen tid som volontär vid 
livregementets dragoner i Stockholm (/9/5-19/8). Hans volontärtid skymtar då och då 
också i hans övriga produktion. Fotot visar Jan Fridegård (stående) som korpral år 19/8. 

( Foto i Aase Fridegårds ägo) 

Tydligt är att det hos alla tre författarna skett en rollfördelning av de 
härovan behandlade momenten av motivkomplexet. Moberg låter fram
för allt föräldrarna betona framtidsmöjligheterna och tryggheten medan 
Valter puerilt fantiserar om vapen och titel. Hos Fridegård kommer 
självhävdelsemotivet i förgrunden genom Stolts fixering vid uniformen. 
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Men man kan ana särskilt faderns tro på en framtid för sonen inom det 
militära. Delblancs Pärsy får förkroppsliga den unga och skrytiga man
ligheten. Hans uppvisning inför den aningslöst beundrande Hedeby
publiken blir ett mål i sig. Urgubben, ett slags ställföreträdande far till 
Pärsy, ser däremot avancemanget, gradpasseringen som det viktiga. 

Som jag antytt ovan är naturligtvis karriär- och självhävdelsemotivet 
starkt sammanvävda i både Mobergs, Fridegårds och Delblancs skild
ringar. Men tagna var för sig betonar de författarnas strävan att förstå 
men också kritisera den folkliga föreställningsvärld som de själva upp
levt. Karriärmotivet blir förståeligt mot bakgrund av den sociala verk
ligheten. Sigfrids drömmar om "gratisskolan" är "legitima" och kanske 
gripande medan t ex Arturs virilitets- och uniformsdyrkan förlöjligas 
och Delblancs uniformerade Pärsy framstår som dumdryg. 

"Brodermördare !" 

Moberg och Fridegård låter sina huvudpersoner komma till insikt, nå 
ett uppvaknande. Valter Sträng jagar pojkdrömmarna på flykten efter 
en nyvunnen politisk medvetenhet där antimilitarismen dominerar. Val
ter anammar ett nytt språk, socialismens terminologi. Med detta kan 
han genomskåda "militärhumbugen":. 

" ... Den var överklassens skydd mot underklassen. Militärhumbugen kallades foster
landets försvar, men den försvarade endast de rikas ägodelar och samhällets orättvisor. 
Därför skulle man neka att mönstra till beväring. Därför skulle ingen arbetare låta lura sig 
att ta värvning. Svärdet skulle brytas ... " ") 

Efter föräldrarnas beslut att söka få Fredrik, brodern, att värva sig, 
inser Valter sin antimilitaristiska mission: 

" ... Fredrik läste inga tidningar och böcker och var inte klassmedveten ännu, men han 
skulle upplysa honom. Om han värvade sig så kunde han bli tvungen att skjuta på arbetare 
som strejkade. Han kunde få order att rikta geväret emot kamrater, emot bröder, även 
emot sina riktiga bröder ... " 10)

I Fridegårds Äran och hjältarna, som betecknats som pacifistiskt 
antimilitaristisk i sin huvudtendens, tecknas dock i viss utsträckning 
även den politiskt betingade antimilitarismen.Nummer 60 Stolt genom
går emellertid ingen omvändelse i likhet med Valter. Stolt och hans 
kompanikamrater, skildrade som okunniga och förledda, oroas likväl 
av beväringarnas tysta rådslag och öppna propaganda i samband med 
oroligheter i staden. Vid nyheterna om inbördeskriget i Finland börjar 
Stolt fundera på att gå ut som frivillig på den vita sidan men störs 
samtidigt av de socialistiska beväringarnas hot och skällsord: 

" ... Beväringen hade redan lovat riva tarmarna ur var och en som gav sig ut som 
frivillig. De skrattade högt och hårt åt de arma jävlar som trodde sig kunna kuva arbetar-
nas röda vilja med svenska bassar. Brodermördare lejda kräk! ... " ") 
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Mobergs Valter och Sigfrid tar avstånd från militarismen inte bara 
som en direkt följd av ett politiskt engagemang utan kanske framför allt 
som individuella pacifister. Pacifismen vävs in i den politiska agitation 
som möter Valter då han börjar arbeta vid glasbruket. De humanitära 
övervägandena blandas med den rent politiska aspekten av antimilita
rismen. Valters gudfar Banda tar form som dödens hantlangare och 
Valter blygs över sin bekantskap med den gamle soldaten: 

" ... Militarismen dömde arbetarna till döden på slagfälten, där de skulle försvara 
överklassen; på mönstringen synade man ut de friska och starka pojkar, som var dugliga 
till slakt. Han [Banda] var inte bättre än en mördare ... "") 

I Din stund på jorden är det pacifistiska momentet starkare betonat. 
Sigfrids övertygelse om det orätta i att döda levande varelser förstärks 
ytterligare under tjänstgöringen som volontär. Men redan före värv
ningen har han haft en motvilja mot att bruka vapen. Inför farbror 
Nyströms lockande tal och värvningsannonsernas löften har han tvekat: 

" ... Men de hade också exercis med vapen vid Regementet, och det bjöd honom emot 
att hantera vapen ... "") 

Djupet av Sigfrids konflikt uppenbaras först småningom. Under sina 
efterforskningar om bakgrunden till Sigfrids död påträffar Albert den 
s k "Kanin-Bibeln" (soldatinstruktion) i vilken Sigfrid gjort anteck
ningar. Noteringarna når Albert som "meddelanden" från den döde 
brodern. Under sitt namn i soldatinstruktionen har Sigfrid skrivit: 

" ... Dåren som förskref sig åt Djefvulen ... " ") 

På annat ställe i "Kanin-Bibeln" framträder Sigfrids kris än tydligare 
och bittrare: 

" ... Bajonetten liknar stickkniven som Slaktar-Jonas därhemma stöter in i halsen på 
kreaturen. Men Jonas bedöfvar kräken först, jag lär mig sticka kniven i människor utan 
att bedöfva dem. Jag kunde hellre ha stannat hemma och gått i lära hos Slaktar-Jonas ... " ") 

Inte förrän mot slutet av skildringen uppdagas att Sigfrids död är en 
direkt konsekvens av hans konflikt. I ett försök att "straffa ut" sig från 
volontärskolan har han under en vintermarsch vägrat gå vidare och lagt 
sig i en snödriva. Han ådrar sig njurinflammation och skickas hem. 26) 

Hos nummer 60 Stolt, Fridegårds volontär, är den ideologiskt beting
ade antimilitarismen föga framträdande. Den antimilitaristiska arbetar
rörelsens paroller tränger sig på honom utifrån. Han själv, däremot, 
riktar sitt hat och sin bitterhet mot regementet som social miljö, mot det 
militära som livsform. Hans högt ställda förväntningar på uniformens 
sociala kapacitet och hans tankar om regementet som en "manligt" 
renhårig arbetsplats kommer på skam. Besvikelsen över att han låtit 
lura sig tar ifrån honom krafterna att söka ta sig ur situationen, och han 
går mot undergång. Det stora misstaget går upp för honom vid den 
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första permissionen, som skulle ha blivit triumftåget genom hemsock
nen: 

" ... Nog lyste uniformen blå och sporrarna blänkte, men ingen glädje fick han ut av 
det ... Han kunde lika gärna ha gått kvar som koskötare vid gården, det var åtminstone 
längtande och drömmande liv, men regementet var kall ondska och fördärv ... Den tiden 
var förbi, de jämnåriga visste vad basse betydde och de äldsta hade för sig att gardist var 
något mitt emellan slagskämpe och våldtäktsman. De hade inte så orätt ... " ") 

Den sociala antimilitaristiska tendensen i Fridegårds roman har på en 
del punkter vissa likheter med satiren och kritiken i Delblancs Nattresa. 
Delblanc låter där Axel Weber självplågaraktigt men ambivalent be
trakta sin militära bana, som börjat med volontärskolan vid Livgardet. 
De tidigare framtidsdrömmarna trängs resolut undan av tidsperspekti
vets obönhörliga uppriktighet ifråga om militärlivets realiteter. Betrak
telsens lätt självironiska belysning blottar det världsfrånvända i kasern
tillvaron. Fridegårds Stolt förmår inte bryta den isolering som skapas av 
de militära livsformerna. Också hos Weber finns den militära isole
ringen med: 

" ... En tid av oskuld. Jag levde i gardets värld som ett foster i en livmoder, utestängd 
från världen, innesluten och skyddad ... "") 

Militärtiden dyker upp i Webers minne som en tid av känslomässig 
deformering. Taktikstudierna - Clausewitz, Liddel-Hart, Manstein -
har reducerat krigets blodiga verklighet till ett parti schack. 29

) 

Det finns mellan här behandlade författare flera likheter vad gäller 
det aktuella motivkomplexet. Valter, Sigfrid, Stolt, Pärsy och Axel sti
ger alla ur en statarmiljö med en helt annan politisk och social tanke
värld än stadsindustriarbetarens miljö. En del av dem får bittert erfara 
att deras lantliga föreställningar om karriär genom det militära är förle
gade och förhatliga. Likheterna mellan Stolts pinsamma varseblivande 
av regementets rätta anda och miljö och Axel Webers tankar kring sina 
förspillda år som militär är påfallande. Bådas konflikt består i att de har 
låtit lura sig. Regementet utan "fjäsk och mannamån", för att använda 
Fridegårds uttryck, visar sig vara raka motsatsen. I kasernerna frodas 
bara en kryp- och rytmentalitet. 

Det är självklart att värningstemat blir en huvudpunkt hos Fridegård. 
Äran och hjältarna är en anklagelseakt, en starkt kritisk framställning 
av självupplevda förhållanden. Moberg gör i Soldat med brutet gevär 
motivkomplexet till ett av många inslag i en folklivsskildring där det 
växande Folkrörelse-Sverige tecknas mot bakgrund av det gamla bon
desamhället. Till skillnad från Stolt inser Valter mycket snart militär
drömmarnas bedräglighet. I Din stund på jorden närmar sig Moberg 
återigen Fridegårds centrala utnyttjande av temat. Sigfrids öde har stora 
likheter med nummer 60 Stolts. 
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Delblancs författarskap är naturligtvis av en helt annan art än Mo
bergs och Fridegårds. Ändå, har, som vi sett, Delblanc framför allt i 
Hedebysviten anammat värvningstemat. Han har gjort det i vetskap om 
att det har sin givna plats i en skildring av den södermanländska lands
bygdsmiljön. Men Delblanc har stiliserat motivet och det har fått ingå 
som en grovkonturig detalj i en stor väggmålning över mellansvenskt 
folkliv. Hos Moberg och Fridegård är motivkomplexet dramatiserat 
och framstår som ett akut problem med starkt privat anknytning. 

Jag har här framhållit att det behandlade motivkomplexet rymmer ett 
dilemma, kanske särskilt påträngande för ynglingar från lantarbetar
miljö i dåtidens Sverige. Och Moberg och Fridegård hävdar utan tvekan 
att deras historieskrivning är riktig härvidlag. De är självbiografer sam
tidigt som de är romanförfattare. Likafullt finns det skäl att tro att 
många politiskt medvetna arbetare aldrig uppfattade värvningen som 
ett problem. Volontärskolorna framstod trots allt kanske som den enda 
möjligheten till utbildning. 30) 

Volontärskolornas roll som utbildningsalternativ för stora delar av 
den dåtida manliga ungdomen är i själva verket ett högst aktuellt histo
riskt forskningsområde. Under ledning av docent Kerstin Strömberg
Back pågår för närvarande vid Umeå universitet ett forskningsprojekt 
som bl a undersöker de militära stamskolornas roll för den sociala rör
ligheten i det svenska 1900-talssamhället. Projektet har bl a avkastat det 
i denna framställning refererade arbetet av Tom Ericsson. 31)

NOTER 

I) Tom Ericsson, I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska armeunderbefälskårens
fackliga strävanden 1901-1922. Umeå 1978, s. 21 ff. Volontärrekrytering och urval.
Sthlm 1942, (uppsats av Torsten Husen) s. 5 f., 8 ff., 19-37. Husen berör volontärre
kryteringen under 1940-talet. Hans iakttagelser torde dock på här aktuella punkter ha
giltighet även för de omedelbart föregående decennierna. Jfr. Lars Furuland, Statarna
i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt. Sthlm 1962, s. 198 f.

2) Furuland har fäst min uppmärksamhet på en tidig arbetarförfattare, som använt mo
tivkomplexet nämligen Ola Vinberg, själv f d värvad dragon i likhet med Fridegård.
Ola Vinberg gav 1914 (Malmö) ut romanen Pär Pärsare, som är en kraftigt antimilita
ristisk skildring. Pär Pärsare har många likheter med Fridegårds Äran
och hjältarna. Även utanför den egentliga kretsen av arbetarförfattare antyds motiv
komplexet. Se ex. Maj Sjöwall-Per Wahlöö, Den vedervärdige mannen från Säffle
samt Olle Länsberg, Adamsson i Sverige. Mats Rehnberg belyser i ett av sina.arbeten
ett här angränsande motiv nämligen den värvade soldaten i folkdiktningen: Mats
Rehnberg, Livgardisten han kommer till Gud. Sthlm 1960.

3) Tom Ericsson, op,cit. s. 20-26, 27-32, 65-70, 77-92. Se även Bihang till riksd,•
prot. 1901 I. Samt. I. Avd. 2. Band I. Kungl. Maj:ts prop. nr 2, s 52, 53 ff., 58 ff. samt
10. samt. I. Avd. I. Band. Riksdagens skrivelse nr, 120 s, 54; Bihang till riksd. prot.
1914 I. sam!. 3, band. Kungl. Maj:ts prop. nr. 58, s. 120, 124, 128, 137, 210-214, samt
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14. sam!. I. band. Riksdagens skrivelse nr. I, s. 139-142; Bihang till riksd.prot. 1925
I. sam!. 6. band. Kungl. Maj:ts prop. nr. 50 s. 134-143.
Se vidare Betänkande med förslag angående utbildningen av värnpliktiga och fast
anställt manskap vid armen avgivet av lantförsvarets utbildningskommission. Sthlm
1941. SOU: 1941:35, s. 230 ff.

4) Tom Ericsson, op. cit. s. 96-I07.
5) Vilhelm Moberg, Soldat med brutet gevär. (1944) 1955, s. 30.
6) lbid. S, 30. 
7) Ibid. s. 67 f. 
8) Vilhelm Moberg, Din stund på jorden. (1963) 1975, s. 112 f.
9) lbid. s. 114.

10) Ibid. s. 113 f.
11) Jfr. Ebbe Schön, Jan Fridegård. Proletärdiktaren och folkkulturen. Sthlm 1978, s.

79-93.
12) Jan Fridegård, Äran och hjältarna. (1938) 1953, s. 21.
13) Sven Delblanc, Aminne. (1970) 1975, s. 57. 
14) Sven Delblanc, Stenfågel. (1973) 1974, s. 11 f. 
15) Moberg (1944) 1955, s. 30. 
16) Moberg (1963) 1975, s. 113. 
17) Fridegård, s. 16. 
18) Delblanc(l 973) 1974,s. 15 f. 
19) Moberg (1944) 1955, s. 54 f. 
20) Ibid. s. 68.
21) Fridegård, s. 223.
22) Moberg (1944) 1955, s. 68.
23) Moberg (1963) 1975, s. 113.
24) lbid. s. 168.
25) lbid. s. 170.
26) lbid. s. 251 ff.
27) Fridegård, s. 127 f.
28) Sven Delblanc, Nattresa. 1967, s. 97. Delblanc har tidigare uppmärksammats som

litterär livgardesskildrare. Se Kungl. Svea Livgardes historia. Sthlm 1978, s. 913-934.
29) lbid. s. 

1
97-IOI.

30) Furuland uppger att nera lantarbetare och sedermera framträdande funktionärer
inom lantarbetarrörelsen uppenbarligen såg de värvade regementena som ett utbild
ningsalternativ. Se härom Lars Furuland, op.cit. s. 198 f.

31) Kerstin Ström berg-Back, Projektbeskrivningar. Otryckta manuskript.

SUMMARY 

In 1901 the first system of military volunteers was introduced inta Sweden. This body af 
permanently, employed men, i.e. enlisted soldiers, was expected to produce candidates for 
the corps of non-commissioned officers and warrant officers. 

These schools for volunteers were probably quite an attraction to many of the young 
men who applied to them, both because they received a very general non-military educa
tion and because they stood a fair chance of being employed in the Civil Service after 
completing the period of military employment. 

About the same time as these schools began recruiting volunteers, the Social Democra
tic Youth Organisation, in particular, began conducting an active anti-defence propa-
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ganda campaign. The particular workingclass dilemma which arose out of these condi
tions has played quite a significant role in working-class Hterature. Vilhelm M oberg and 
Jan Fridegård both used this theme of a conflict between the anti-military demands of the 
nihilistic factions of the Labour Movement and the dreams of a career and self-assertion. 
Sven Delblanc, a representative of a younger generation of writers, has also adopted this 
theme. It appears in Vilhelm Moberg's Soldl)t med brutet gevär (Soldier with a Broken 
Rifle) (1944) and Din stund på jorden (Your Moment on the Earth) (1963) and in Jan 
Fridegård's novel Äran och hjältarna (The Flory and the Heroes) (1938). Sven Delblanc's 
use of this theme does not reveal the same personal involvement in this issue as the two 
working-class writers above had. Delblanc's treatment of this theme in Nattresa (Night 
Journey) (1967), Aminne (Recollection) (1970), and Stenfågel (Stone Bird) (1973) has been 
examined and appears to be conventional and without a dramatic approach. 
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Rekryteringen av volontärer till Västmanlands flygflottilj 

Av Fil. kand. Kristina Löfman-Eriksson, Umeå 

Sommaren 1975 påbörjades vid Umeå Universitet ett projekt, "Den 
militära sektorns roll i den sociala utvecklingen i Sverige 1815-1945". 
Vi inom projektet försöker undersöka, vilken betydelse den militära 
sektorn har för det "civila" samhället utöver den rent självklara, nämli
gen försvarsaspekten. Denna betydelse blir så mycket mer intressant när 
man beaktar att Sverige inte aktivt deltagit i krig på över 150 år, men 
trots detta använder en betydande del av de ekonomiska resurserna till 
försvaret. 

Det är självklart att en så betydande sektor som den militära har 
inflytande på det övriga, det "civila", samhället. Vårt projekt tar fram
för allt fasta på den utbildning, som militäranställningen medförde; den 
del av projektet, inom vilken jag arbetar, "stamskoleundersökningen", 
är koncentrerad kring utbildningen av stamanställt underbefäl. Under
sökningen behandlar infanteriet och kavalleriet under 1930-talet. 

Under denna period åtnjöt endast ett fåtal privilegiet att få en skolut
bildning utöver den obligatoriska folkskolan. Samtidigt fick den mili
tära sektorn, försvaret, en relativt stor del av de ekonomiska resurserna 
bl a för att utbilda underbefäl. Men omsättningen av underbefäl var stor 
bl a p g a anställningsbestämmelserna - anställning av underbefäl 
gällde till det år man fyllde 34 år. Underbefälet måste således räkna med 
att så småningom skaffa sig en civil försörjning. 

Inom försvaret fick underbefälet utbildning i rent militära ämnen, 
men även undervisning i "civila", s k  allmän bildande ämnen. Denna 
undervisning gavs bl a för att tillmötesgå fackliga krav från underbefä
lets sida på bättre utbildning i dessa ämnen. 

Man frågar sig: Vilka sökte sig till denna typ av anställning? Från 
vilka skikt i samhället kom de? Var anställningen ett resultat av en 
medveten långsiktig framtidsplanering eller var det endast en tillfällig 
lösning på ett arbetslöshetsproblem? 

En provstudie på rekryteringen till furirskolorna på Livgrenadjärre
gementet (I 4), Västerbottens regemente (I 20) och Norrlands Dragoner 
(K 4) visade att det främst var personer från de fattigare skikten i sam
hället, som tog fast anställning. 1)

Detta skulle således stödja teorin att det var de i utbildningsavseende 
opriviligerade som tog chansen till utbildning och fast arbete. Det är 
emellertid vanskligt att uttala sig om de egentliga motiven till anställ
ningen. 

Enligt provstudien rekryterade infanteriet sina blivande furirelever 
från i första hand jordbruksmiljö (ca 50 %). Vissa regionala skillnader 
fanns så att till I 4 kom de flesta (28 %) från statar- och torparfamiljer, 
medan I 20 fick sina furirelever från jordbrukarfamiljer (35 %). Kavalle-

35 



riet (K 4) däremot rekryterade den största gruppen bland arbetare 
(28 %). Det bör observeras att K 4 inte med säkerhet är representativt 
för de i typiska jordbruksbygder belägna kavalleriregementen. 

I den geografiska rekryteringen för I 4 och I 20 kunde man se att 
traditionerna från indelningsverkets tid fanns kvar. Rekryteringsområ
det sammanföll till största delen med inskrivningsområdet. Den bety
dande delen av infanteristerna kom från landsbygden. Här fanns en klar 
skillnad mellan rekryteringen till I 4 och I 20 jämfört med K 4. Till K 4 
kom blivande furirelever från hela landet och de kom oftare från stä
derna än från. landsbygden. 

För en tid sedan fick jag möjlighet att göra en studie av rekryteringen 
till flygvapnet. Undersökningen gällde 203 volontärer vid Västmanlands 
flygkår/flottilj (F 1). Mot bakgrund av provstudien av infanteri och 
kavalleri var det intressant att försöka finna rekryteringsmönstret även 
för ett flygförband. Med tanke på olikheterna i den geografiska rekryte
ringen till I 4 och I 20 och K 4, där det senare får representera ett mer 
"specialiserat" vapenslag med få regementen, faller det sig naturligt att 
vänta sig ett mönster likt K 4 även för F 1. 

Källäge och arbetsmetod 

Det var inte möjligt att för F 1 genomföra en studie av underbefäls
rekryteringen, parallell med den jag gjort för infanteriregementen. Tidi
gare har jag utgått från regementsorder, för att få stamnummer och 
efternamn på samtliga utexaminerade ur furirskolan. Med hjälp av 
stamnummer kunde jag i stamrullorna få ytterligare uppgifter om för
namn, födelsedatum och anställningsdatum. Dessa uppgifter gjorde det 
i sin tur möjligt för mig att identifiera personerna i folkbokföringsmate
rialet. 

Denna arbetsordning kunde inte användas för F 1 :s del. Det har näm
ligen varit omöjligt att uppspåra någon som helst personalregistrering 
från de första volontäranställningarna 1929 fram till 1940-talets början; 
från och med denna tidpunkt finns ett kortsystem, dock tämligen svår
arbetat. - Vilken form av personalregistrering F l under 1930-talet än 
haft - stamrulla eller, som t ex på K 4 redan under 1930-talet, ett 
kortsystem - har materialet uppenbarligen förkommit. 

Jag valde därför en annan arbetsmetod. I flottiljorder fanns nämligen 
alla personer antecknade som antagits till volontärer oftast med för- och 
efternamn samt med tilldelat stamnummer, medan de ur furirskolan 
utexaminerade däremot endast antecknades med stamnummer och ef
ternamn. Då jag inte hade någon hjälp av stamnummer - hade ju inte 
någon personalregistrering att tillgå - var jag tvingad att använda mig 
av den hjälp jag hade, förnamnet, vid identifieringen i folkbokförings
materialet. Undersökningen kom därför att behandla rekryteringen av 
volontärer till Västmanlands flygkår /flottilj. 
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Men även identifieringen i folkbokföringsmaterialet blev ett problem. 
I de flesta församlingar där det finns regementen har man avdelat an
tingen en volym eller ett visst antal folion för regementet. Underbefälet 
var förda på den fastighet där regementet låg. Detta underlättade insam
lingen av materialet samtidigt som det onekligen minskade bortfallet då 
alla som bodde på regementet fanns antecknade på fastighet, folio, i 
ordning efter inskrivningsdatum i församlingen. 

I Västerås domkyrkoförsamling använde man sig inte av detta sys
tem. Här användes alla folion kontinuerligt i församlingsboken. På vil
ken sida man antecknades avgjordes enbart av utrymmestekniska orsa
ker. För att återfinna församlingsborna i församlingsboken hade man 
en s k gårdsbok med samtliga fastigheter inom församlingen. I denna 
bok antecknades samtliga på fastigheten boende personer med namn 
och hänvisning till folio i församlings boken. 

Detta system medför vissa svårigheter att hålla bortfallet lågt. För det 
första innebär själva gårdsboken och det "mellansteg" det utgör en källa 
till bortfall då man helt enkelt kunde glömma att göra anteckning om 
folio. För det andra blev det vanskligare att avgöra vilken av 'Anders
son, Anders' som hörde till undersökningspopulationen då jag inte 
kunde jämföra inskrivningsdatum med anställningsdatum. 

När väl födelsedatum och födelseförsamling samt för- och efternam 
var excerperade, vände jag mig till SCB för genomgång av Födelse- och 
dopböcker för födelseförsamlingarna, för att därifrån erhålla uppgifter 
om målsmans yrke. 

Socialt ursprung 

För att bestämma den sociala bakgrunden till volontärerna har jag 
använt mig av variabeln "målsmans yrke" excerperad ur Födelse- och 
dopböcker. Mot detta kan göras invändningar. Målsmans yrke kan 
knappast vara den enda avgörande faktorn för vilken social miljö den 
blivande volontärern kommer från. Faktorer som förmögenhet, utbild
ning samt den allmänna status man har eller har skaffat sig, är minst 
lika viktiga. Dessa faktorer är emellertid mycket svåra att komma åt och 
dessutom mycket svåra att "väga" ihop. Jag har därför valt att använda 
mig av den gängse metoden vid denna typ av undersökningar, nämligen 
att utgå från målsmans yrke. 

Yrkesvariabeln är excerperad ur Födelse- och dopböcker. Även mot 
detta kan göras invändningar. Målsmannens yrke kan, som bekant, 
ändras över tid. Det är dock oftast bara frågan om en mobilitet inom 
själva yrket som främst beror på yrkesverksamma år. Vidare kommer 
jag inte med denna variabel åt förändringar i familjeenheten. Den ogifta 
modern kan ha gift sig eller den gifta kan ha blivit änka. Båda dessa 
förändringar kan ha påverkat den blivande volontärens beslut att ta fast 
anställning. Men denne kan även ha flyttat hemifrån och arbetat på 
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annat håll en tid innan anställningen och då är målsmans yrke av 
mindre betydelse även om denna sociala bakgrund kanske ha tvingat ut 
den blivande volontären i arbetslivet redan på ett tidigare stadium. 

Trots dessa invändningar har jag använt målsmans yrke, som det står 
antecknat i Födelse- och dopböckerna som en indikator på "social bak
grund". Det är omöjligt att inom rimlig tid få fram ytterligare uppgifter, 
som beskriver den sociala miljön; dessutom har variabeln "målsmans 
yrke" fördelen att avse en tidpunkt, lika för alla. 

Grupperingen av yrken 

För att kunna få en överblick samt kunna analysera den sociala rekry
teringsbasen, ansåg jag mig tvungen att dela in yrkena i olika grupper. 
Vid denna indelning utgick jag från H. Normans indelning av yrken i 
hans avhandling 2); denna indelning gäller för yrken under senare delen
av 1800-talet samt början av 1900-talet. Eftersom de flesta volontärerna 
var födda mellan 1908 och 1920 ansåg jag Normans indelningsgrunder 
gångbara även för mitt material. Min slutgiltiga indelning av yrken 
skiljer sig dock från Normans genom att jag har betydligt fler katego
rier. 

För yrket "tjänsteman" har jag sålunda bildat två kategorier, en i 
mellanskiktet och en i det nedre skiktet ("högre tjänsteman" förekom
mer inte i mitt material). P g a undersökningens karaktär - rekrytering 
till militär anställning - har jag bildat tre särskilda kategorier för de 
militära yrkena. Eftersom de ogifta mödrarna är relativt många (och 
även var så i provstudien framför allt för K 4), har jag låtit dem bilda en 
egen grupp. 

Resultatet blev en rätt finfördelad tablå med 16 yrkeskategorier. 
Dessa kategorier har jag ordnat i tre huvudgrupper som någorlunda 
svarar mot det dåtida samhällets struktur. 

Geografiskt ursprung 

Att bestämma det geografiska ursprunget -dvs geografisk rekryte
ring - hos volontärerna har också vissa svårigheter. Hur länge skall 
man ha bott på en ort för att man skall anses vara hemmahörande där? 
Detta slag av felkälla kommer att finnas med vid varje bestämning av 
geografiskt ursprung där fler flyttningar skett. 

Arbetstekniskt är det lättast att använda sig av en tidpunkt och en 
plats - dvs en församling - i detta fall födelseförsamlingen, alltså 
excerperad samtidigt med målsmans yrke ur Födelse- och dopboken. En 
invändning mot detta är att vid en uppdelning i landsbygds- och stads
församlingar kan staden bli något överrepresenterad p g a sjukhusför
lossningar. Vanligt är dock att man i sjukhusets Födelse- och dopbok 
antecknar vart man sänt attest och på detta sätt kan en eventuell överre
presentation elimineras. 
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Tabell l. Målsmans yrke. 
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Grupp I akademiker 4 6 

godsägare, företagare 2 4 
officerare l 11

Grupp II folkskollär., ing., sjukvård. 4 2 2 4 l 15

handlare, småföretagare 2 I I 2 8 
hantverkare 5 3 2 13 
underofficerare 2 2 I 1 3 4 13 
kvalificerade arbetare') 3 2 4 2 4 18 
tjänstemän kat II 2 l I 2 4 2 15 

hemmansägare, bonde 4 4 3 I 13 95 

Grupp III tjänstemän kat III 3 3 6 16 
stamanställd I 

handelsbiträde I 1 1 4 
arbetare 9 4 2 3 3 2 I 1 27 
jordbruksarbetare 1 I I 5 8 
kvinnlig målsman 6 4 5 2 2 4 25 84 

Bortfall 3 3 3 7 16 

39 13 22 8 8 20 13 9 12 41 Il 7 203 

w * utom Blekinge län\,0 



En komplettering av det geografiska ursprunget har jag gjort genom 
att införa en tabell över inflyttningslän - dvs de län de inflyttade från 
då de tog anställning. 

Social rekrytering 

Tabell I visar målsmännens yrke fördelade på födelselän. 
Som framgår av tabell 1 var det från "mellanskiktet" som de flesta 

volontärerna kom - de utgör tillsammans 95 personer. Från "nedre 
skiktet" kom 81 personer, från "övre skiktet" 11 personer. Fördelningen 
mellan de olika yrkena inom mellanskiktet är som synes mycket jämn, 
med någon övervikt för kvalificerade arbetare; dock kom från hem med 
målsmansyrke "handlare, småföretagare" endast 8 volontärer. 

Jämför man däremot de enskilda yrkesgrupperna med varandra visar 
sig den största gruppen vara (okvalificerade) arbetare - 27 personer. 
Därnäst kommer kvinnlig målsman - 25 personer. Tillsammans utgör 
dessa två grupper ungefär en fjärdedel av hela undersökningsgruppen. 

Fördelningen mellan målsmans yrken skiljer sig från den, som kan 
iakttagas ifråga om infanteri-underbefälets sociala bakgrund, där det 
nedre skiktets yrken spelar en mycket större roll, för I 4:s del kom den 
största delen från detta skikt. Dessutom var där rekryteringen från hem 
med jordbruksanknytning betydligt starkare. 

Målsmans beteckningarna ( okvalificerade) arbetare och kvinnlig 
målsman indicerar sannolikt i allmänhet ett socialt utgångsläge, som 
varit oprivilegerat jämfört med många andra (en reservation måste gö
ras med tanke på att det är fråga om målsmansbeteckning vid sonens 
födelse - inte då han söker anställning som volontär). Av de 20 i 
Kopparbergs län födda kom 5 från hem med kvinnlig målsman, 3 från 
hem med ( okval) arbetare som målsman samt l från hem med jord
bruksarbetare som målsman. 

I Västmanland har den möjlighet, som volontäranställningen vid F 1 
innebar, utnyttjats av ett tämligen stort antal personer från "oprivilege
rade" hem - 9 kom från (okval) arbetarhem, 6 från hem med kvinnlig 
målsman. 

I stort sett är den starka rekryteringen från mellanskiktet det mest 
påfallande i tabell 1. Blekinge - dvs i praktiken Karlskrona - är mest 
renodlat härvidlag. För Karlskrona gäller dessutom att alla de 11 perso
ner, som flyttade därifrån till volontäranställningen i Västerås, också är 
födda i Karlskrona. 

Geografisk rekrytering 

Tabell 2 visar den geografiska spridningen av rekrytering, dels över 
landet, dels mellan stad - landsbygd. 
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Tabell 2. Volontärernas födelselän. 

Län/år 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 stad land län 

Västmanlands land 3 4 2 I 2 1 3 4 20 

Västmanlands stad I 1 2 2 2 9 2 19 39 

Uppsala land 3 2 7 

Uppsala stad 4 6 13 

Stockholms land 2 3 

Stockholms stad 2 2 3 4 3 2 19 22 

Södermanlands land 2 4 

Södermanlands stad 3 7 

Örebro land 2 

Örebro stad 2 2 6 8 

Kopparbergs land 3 5 4 14 

Kopparbergs stad 2 2 I 6 20 

Gävleborgs land 3 8 

Gävleborgs stad 2 6 14 

Värmlands land 2 7 

Värmlands stad 2 9 

Blekinge land l 

Blekinge stad 2 2 3 2 11 12 

Götaland* land 2 3 2 2 5 2 18 

Götaland * stad 3 2 2 I 1 2 23 41 

Norrland land 2 2 6 

Norrland stad 3 I 5 11 
-

106 90 

Utomlands 2 3 

Bortfall I 2 1 4 

.i,. 
Il 20 12 12 Il 13 12 26 53 33 203 

* utom Blekinge län



I de undersökningar rörande rekrytering av underbefäl till infanterire
gementen, som jag hittills sysslat med (ifr inledningen) framträder vad 
man kanske kan kalla ett "bygderegements"-mönster; rekryteringen 
sker främst från det egna inskrivningsområdet, i någon mån också från 
angränsande län. Flertalet underbefäl kom från landsbygd. 

För Västmanlands flygkår/flottilj väntar man sig en annorlunda re
krytering. Visserligen övertog F 1 det gamla I 18:s traditioner, men 
detta kan inte väntas påverka rekryteringen. Så fåtaliga som möjlighe
terna att söka sig till flyget var vid denna period, borde rekryteringen av 
stamanställda visa en spridning över hela landet (ifr inledningen). Det är 
därför snarst ägnat att förvåna, att nästan en fjärdedel av volontärerna 
under åren 1929-1938 kom från Västmanland och Värmland. 

Någon landsbygdsdominans - som ju fanns i infanteriregementenas 
rekrytering - är det däremot inte tal om, med karakteristiskt undantag 
för det första året, 1929, då av 12 antagna volontärer 9 kom från lands
bygd. 

För de följande åren blir bilden denna: 1930 av 20 antagna kom 9 
från landsbygd; 1931 - av 12 kom 6 från landsbygd; 1932 - av 12 kom 
5 från landsbygd; 1933 - av de kända 10 (ett bortfall) kom 3 från 
landsbygd; 1934 - av kända 11 (två bortfall) kom 2 från landsbygd; 
1935 - av 12 kom 5 från landsbygd; 1936 - av 25 kom 14 från lands
bygd; 1937 - av 53 kom 18 från landsbygd; 1938 - av 32 kända (ett 
bortfall) kom 18 från landsbygd. (De tre utomlands födda kom alla från 
städer.) 

Nästan hälften av de volontärer, som var födda i landsbygdsförsam
ling, kom emellertid från endera av de två områdena Västmanland/ 
Värmland och Kopparberg - från Västmandland/Värmland 27, från 
Kopparbergs län 14. Som jämförelse kan nämnas att det stora område, 
som Götaland (Blekinge undantaget) representerar, blott står för 18 i 
landsbygdsförsamlingar födda. 

Västmanland/Värmlands stora andel i landsbygdsrekryteringen, erin
rar om den gamla "bygderegements"-traditionen; å andra sidan får man 
inte glömma, att i själva Västmanland nästan lika många volontärer 
rekryterades från stad (19) som från landsbygd (20). 

För Kopparbergs län är emellertid även en tidsmässig avgränsning 
klart skönjbar; det är åren 1936, 1937 och 1938, som framträder. Denna 

Anm till tabell 2. Volontärernas födelseförsamlingar redovisas fördelade på anställ
ningsår och län i sistnämnda fallet dock enligt två principer Götalands länen med undan
tag för Blekinge redovisas "i klump", eftersom ingen koncentration till något annat län 
kan urskiljas. På motsvarande sätt redovisas Norrlands länen med undantag för Gävle
borgs län "i klump". Däremot redovisas för sig Västmanlands län liksom Värmlands län 
(sammantaget ungefärligen motsvarande gamla I 18:s inskrivningsområde '), liksom an
gränsande län samt Stockholms län, Inom länen redovisas fördelningen mellan födda i 
/andsförsamling och födda i stadsförsamling. 
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tendens är ytterligare skärpt i tab 3, varför kommentarerna får anstå 
tills dess vi diskuterar denna tabell. 

Blekinge län intar en särställning bland Götalandslänen, varför det 
redovisas separat. Som framgår av tabell 2 är stadsdominansen stark (11 
av 12 personer). Staden är Karlskrona; församlingen är för flertalet 
Amiralitetsförsamlingen där. Det finns i tabellen en koncentratiori av 
siffrorna till periodens senare år, i viss grad påminnande om den vi ser i 
Kopparbergs län. Emellertid är det fråga om låga tal - 2 eller 3 volon
tärer per år - och ytterligare försök att kommentera dem måste vänta. 

Att jag ansett mig tvungen att redovisa Stockholm för sig, beror som 
synes på den tämligen höga rekryteringen från Stockholms stad. 

Tabell 3. Inflyttningslän 

Län/år 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Västmanlands län 4 4 3 3 3 3 3 10 8 41 

Uppsala län I 4 I 2 2 4 14 

Stockholms län I I 2 l 3 3 6 2 20 

Södermanlands län 2 I I 2 I 2 I 11 

Örebro län I 3 I 7 

Kopparbergs län 3 10 8 7 33 

Gävleborgs län I 3 I 8 

Värmlands län I 2 2 2 7 

Blekinge län I I I 2 2 3 2 12 

Götaland* 4 9 2 2 2 14 3 38 

Norrland 3 3 I 8 

Bortfall 2 I 4 

Il 20 12 12 Il 13 12 26 53 33 203 

* utom Blekinge län.

Som framgår av tabell 3, sker för flertalet län vidkommande ingen
större förändring i antalet rekryterade volontärer. I själva verket är det 
normala mönstret, att man flyttar direkt från sin födelseförsamling till 
Västerås och volontäranställningen. 

Landets nordliga län är emellertid betydligt sämre representerade i 
denna tabell än i tabell 2. Medan 14 volontärer hade födelseförsamling 
i Gävleborgs län, var det endast 8, som var bosatta i länet före inflytt
ningen till Västerås. Övriga Norrlands län, som redan i tabell 2 var svagt 
representerade (11 personer), hade enligt tabell 3 blott 8 volontärer, som 
från Norrland flyttade till F 1 i Västerås. 

Den största skillnaden mellan tabell 2 och 3, vad gäller tqtalantalet 
antagna volontärer, uppvisar Kopparbergs län. Enligt tabell 2 hade 21 
volontärer födelseförsamling i länet; i tabell 3 ser vi, att 33 volontärer 
var bosatta i Kopparbergs län, då de antogs till stamanställning vid F 1. 

Samtidigt ser vi, hur den koncentration till periodens sista år, som var 
märkbar i tabell 2, har förstärkts. Av de 12 personer, som har inflytt-
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ningsförsamling men icke födelseförsamling i Kopparbergs län, var det 
10, som blev volontärer under åren 1935-1938. 

En liknande ökning av antalet volontärer finns i Västmanlands län 
1937 och 1938. I Götalands länen (med undantag för Blekinge) är "top
pen" 1937 ytterligare förstärkt i tabell 3. I Blekinge står koncentrationen 
ti!l_periodens fyra sista år kvar, men utan ytterligare ökning, i tabell 3. 

Okningen av antalet volontärer under periodens sista år torde ha sin 
förklaring i omorganisationen 1936 som medförde mångdubbling av 
antalet volontäranställningar. 

Man frågar sig, varför benägenheten att utnyttja de nya möjligheterna 
att söka sig till F l skiftar på det sätt den gör mellan olika områden. Tre 
olika "typfall" skulle kunna uppställas; Norrlandslänen, med svagt un
dantag för Gävleborgs län, har sin tyngdpunkt i fråga om volontärre
kryteringen under de första åren ( 1930 och 1931) men bidrar praktiskt 
taget inte alls under de följande åren; Södermanland rekryterar hela 
perioden igenom högst l å 2 volontärer per år; Kopparberg slutligen 
rekryterar 1935-1938 28 volontärer, efter att under alla föregående år 
sammanlagt ha rekryterat 5 personer. 

Kopparberg ligger i särklass högst bland de län, som ökar under 
periodens sista år. Närmast kommer Västmanland med 21 volontärer; 
här finns dock ingen ökning mellan tabell 2 och tabell 3. Götalands 
länen (med undantag för Blekinge) har sin "topp" 1937 förstärkt i tabell 
3 (14 volontärer) - I Blekinge finns en svagare men tydlig koncentra
tion till de sista åren; den är oförändrad från tabell 2 till tabell 3. 

Kopparbergs särställning torde förklaras av två omständigheter; dels 
områdets relativa närhet till och gamla förbindelser med Västerås, dels 
arbetslöshet. 

Kopparbergs län var under senare delen av 1930-talet svårt drabbat 
av arbetslöshet. (Jfr karta över arbetslösheten, SOU 1936:21.) Av de 25 
personer som tog anställning 1935-1938 kom 8 från Stora Tuna, 1 från 
Borlänge och 5 från Säter - dvs från ett område som var hårt drabbat 
av arbetslöshet. 

Ungdomsarbetslösheten var högst i hela landet för Kopparbergs län 
1937, för ungdomar mellan 14 och 20 år, 22,7 % av alla arbetslösa i 
länet. Procenttalet för riket låg på 9,3 % för ungdomar mellan 14 och 20 
år av totala antalet arbetslösa. 5) 

Landsbygdsdominansen ifråga om de i Kopparberg födda volontä
rerna (tab 2) förklaras sannolikt i hög grad av att det är fråga om 
bruksbygder. Det relativt stora antalet personer, som flyttat från Kop
parberg men icke var födda där (tab 3 jämförd med tab 2) vittnar om en 
rörlig arbetskraft. 

Det är svårt att säga något om övriga län, varifrån rekryteringen 
ökar. Någon roll torde arbetslösheten även där spela, men kanske är det 
ökade antalet anställningar - och därmed möjligheterna att bli volon
tär vid F I - en förklaring nog i flertalet fall. Arbetslösheten som 
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bidragande faktor kommer främst i åtanke för Götalands länen (utom 
Blekinge) 1937 och möjligen, Stockholm. 

Att komma åt motiven till anställning vid F 1 är omöjligt i denna 
undersökning. Man kan emellertid se att en viss antydning till en kopp
ling mellan anställning och arbetslösheten finns, främst för Koppar
bergs län. 

Man kan vidare se att vissa skillnader i den sociala rekryteringen finns 
mellan å ena sidan I 4, I 20 och K 4 och å andra sidan F 1. Bilden är 
emeltertid litet komplicerad. A ena sidan rekryterades de flesta till F 1 
från mellanskiktet - i motsats till I 4, I 20 och K 4. Men å andra sidan 
finns de två största rekryteringsgrupperna - ( okvalificerade arbetare 
och kvinnlig målsman) i det nedre skiktet, tillsammans företräder dessa 
två grupper drygt en fjärdedel av volontärerna. 

Rekryteringen till F l liknar i geografiskt avseende mest den för K 4, 
vilket var väntat, volontärerna rekryterades från hela landet. De flesta 
volontärerna kom också företrädesvis från städer. 

En stor del av de anställda saknade antagligen en utbildning utöver 
folkskolan (ifr den sociala rekryteringen) och fick alltså inom försvaret 
en "vidareutbildning". Ännu återstår att besvara frågor såsom: Hur såg 
denna "vidareutbildning" ut? Vad har det betytt för samhället i övrigt 
att ha tillgång till en personalgrupp som erhållit denna utbildning? 

Sammanfattning 

I en tidigare undersökning av elever till furirskolor vid infanteri och 
kavalleri 1931-1941 visade det sig att de flesta kom från de fattigare 
skikten i samhället. 

Denna uppsats behandlar, mot bakgrund av den tidigare undersök
ningen, den sociala och geografiska rekryteringen av 203 volontärer till 
Västmanlands flygkår/flottilj 1929-1938. (F I) 

Den sociala bakgrunden definieras här som målsmans yrke vid volon
tärens födelse. Yrkena är grupperade i tre huvudgrupper, ett högre 
skikt, ett mellan skikt och ett nedre skikt. Dessa skikt är i sin tur 
uppdelade i mindre grupper utan anspråk på inbördes rangordning. I 
undersökningen av infanteri och kavalleri kom de flesta, som tidigare 
nämnts från det nedre skiktet, för infanteriets del från jordbruksmiljö 
och för kavalleriets från arbetarmiljö. F I däremot rekryterade de flesta 
från mellan skiktet. Någon koncentration till ett yrke inom detta skikt 
finns inte, däremot till stadsnäringar i allmänhet. De största enskilda 
yrkesgrupperna finns emellertid inom det nedre skiktet. En dryg fjärde
del kom från arbetarhem eller från hem med endast kvinnlig målsman. 

Den geografiska rekryteringen definieras med födelselän samt kom
pletteras med inflyttningslän till Västerås. Födelselänet är delat i en 
grupp för stadsförsamlingar och en för landsförsamlingar. Rekryte
ringsmönstret liknar mer kavalleriets än infanteriets. Volontärerna kom 
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från hela landet, förklaringen ligger antagligen dels i att det finns få 
kavalleriregementen och flygkårer/flottiljer, dels i att dessa kunde ge en 
mer specialiserad utbildning. Tre olika rekryteringsmönster kan ses -
reservation måste dock göras för att populationen är liten Norrlands 
länen rekryterade mest under de första åren 1930-31, Södermanland 
rekryterade hela perioden endast l eller 2 personer, Kopparberg slutli
gen rekryterade mest under den senare delen av perioden. 

Motiven till anställning är svåra att komma åt i denna undersökning 
men att det finns ett samband mellan anställning och arbetslöshet kan 
man se inte minst i rekryteringen från Kopparbergs län. 

NOTER 

I) Löfman, K "Underbefäl 1931-1941. Provstudie med ett mindre antal variabler", sten•
cil, Historia, Umeå universitet, 1976.

2) Norman, H., Från Bergslagen till Nordamerika, Upsala 1974, s 327 ff.
3) Som kvalificerade arbetare räknas: Rättare, förman, tandtekn., brädgårdsförman,

övermontör, reparatör, fotograf, maskinist, elektriker, slipmästare, hammarsmed,
trädgårdsmästare, mekaniker, gjutare, verkmästare, filare, lagerchef.
Som tjänsteman kategori Il: faktor, inspektor, kronojägare, forstmästare, länsskogs•
vaktmästare, landsfiskal, stationsskrivare, befallningsman, bokhållare, -förare, sta
tionsföreståndare, skogstjänsteman.
Som tjänsteman kategori III: kontorist, banvakt, polisman, kontorsvaktmästare, spår
vagnskonduktör, kyrkvaktmästare, lokeldare, bromsare, stationskarl, spårvagnsförare,
postiljon, kontorsbiträde.
Som okvalificerade arbetare: mek.arb, kopp.sl.arb., skofabr.arb., bruksarb., sågv.arb.,
hjälpsmed, metallarb., järnarb., fabr.arb., transportör, sjöman, stenhuggare, flottare,
åkeriarb., linadare, mål.arb., tele.arb., brädgårdsarb., stensättare, tråddrag.arb.

4) Herlitz, C., Svenska Armens regementen, Stockholm 1970, s 84.
5) sou 1938:21, s 63.

SUMMARY 

The present investigation is concerned with the recruitment of volunteers to the Väst
manland Flying Corps, Wing (F I) between 1929 and 1938 against the background of a 
study of some infantry regiments and one cavalry regiment. In this period non-commissio
ned officers were employed under contracts which were renewable until these men reached 
the age of thirty-four. Those who were employed were consequently obliged to prepare for 
civilian employment, too. The military employment formed both a source of income and 
a chance of education, though. What kind of people were these volunteers and where did 
they come from? 

According to the present investigation most of them came from the middle classes. 
Somewhat more than one quarter, however, came from working-class homes and homes 
with only one parent - usually a female. In this respect the recruitment to F I resembles 
the recruitment to the above-mentioned regiments. 

From a geographical point of view volunteers to F I came from the whole of Sweden. 
The majority of them came from urban areas. This is true of the cavalry regiment, too, 
whereas the infantry regiments recruited their non-commissioned officers from rural areas. 

It is impossible to establish the motives for applying for military employment by the 
help of source material of the kind used here, hut there is, however, an indication of a 
connection between military recruitment and unemployment. 
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Vad kan säkerhetspolitike( r )n lära av krigshistorien? 

Av AmbassadrådetMatsBergquist, Washington, D.C. 

Inledning: varför skrivs det så mycket böcker om krig? 

Det kommer ständigt en strid ström av krigshistoriska skildringar. Inte 
minst rör de olika krig under detta århundrade. Böckerna är av alla slag 
och, även om man bortser från de mera populära och rena äventyrsroL 

manerna, representerar de en betydande insats från många håll, från 
författare och förlag. Man kan inte undgå att ställa sig frågan: vad 
motiverar folk att skriva alla dessa skildringar, vad motiverar i sin tur 
förlagen att satsa på alla dessa böcker. Säljer de särskilt bra? Tydligen, 
eftersom förlagen kontinuerligt satsar på böcker av denna typ. 

Men vad är det då författarna vill uppnå med böckerna? Och vad vill 
läsaren erfara genom att plöja igenom ändlösa skildringar av slag i det 
förflutna, av överläggningar mellan generaler, av krigs början, förlopp 
och slut? 

Det uppenbara svaret måste givetvis vara att både författaren och 
läsaren tror sig ha anledning förmoda att han/hon skall lära sig något 
av skrivandet eller läsandet. Här bortses då helt från det underhållnings
värde som böcker av typen glorifieringar av vissa fältherrar eller vapen
slag, nationer eller annat kan ha. Det är ett slags sentida äventyrsroma
ner, grymmare än de gamla riddarromanerna förvisso, men tydligen 
med samma läsvärde. Ju längre man står från själva kriget, desto lättare 
är det för läsaren att utan skuldkänslor ge sig hän åt generalers list eller 
dumhet, soldaters tapperhet och feghet, väldiga omstörtningar som inte 
berör läsaren i vardagsrummet. Ju närmare inpå tider man själv upplevt, 
desto besvärligare blir det med samvetet. Det är något tveksamt att 
studera närgångna skildringar av Vietnam- och Koreakrigen. Men syf
tet torde vara detsamma: läsandet blir ett slags länstolromantik, som 
förhoppningsvis är ofarlig och kanske rent av tjänar några mentalhy
gienska syften. 

Det kan också finnas liknande motiv i läsandet av de mera seriösa 
skrifter om olika krig som kommer ut. Dock får man förutsätta att det 
varit författarnas uppgift att lära oss något väsentligt, Även om det i och 
för sig är en nog så viktig sak att bara fylla luckor i vetandet om gångna 
epoker och detta således har ett egenvärde, kan man nog ha rätt vänta 
sig mera. Även om det ju är en milt talat omstridd fråga om hur mycket 
man egentligen kan lära av historien, föreligger det säkerligen ett all
mänt omfattat samförstånd om att det finns saker att lära av historien, 
således också av krigshistorien. 

Frågan är bara vad man kan lära sig, och hur. Här skall, i anslutning 
till ett drygt tiotal nya, väsentligen krigshistoriskt anlagda, vetenskap
liga arbeten, som (med ett undantag) publicerats de senaste två åren, en 
diskussion föras i dessa termer. Vad kan man ur allmänna säkerhetspo-
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litiska synvinklar lära sig av krigshistoriska skildringar? Att man kan 
lära sig åtskilligt av taktisk-operativ natur är självklart. Men denna 
aspekt skall inte tas upp i detta sammanhang, det skulle föra alldeles för 
långt. 

Det är vidare uppenbart att den diskussion som här kommer att föras 
blir rätt allmän. Den kan endast översiktligt beröra de många mycket 
komplicerade problem som ämnet ger upphov till. 

Dti böcker av väsentligen krigshistorisk karaktär, som ges ut, repre
senterar ganska många olika infallsvinklar, ganska många grader av 
vetenskaplig och annan sofistikering. Somliga är ganska traditionella 
och berättar en rak historia (Walder), andra försöker utvinna några 
speciella aspekter på i och för sig redan kända förlopp (Brodie, Stone, 
Smoke, Sallagar, van Cleveld); somliga koncentrerar sig på personer i 
form av biografier eller memoarer, endera brett upplagda (Paret) eller 
mera inriktade på vederbörandes militära skicklighet eller oskicklighet 
{Seaton, Djilas); somliga söker diskutera krigets omedelbara konse
kvenser (Lukacs) snarare än dess förlopp, andra slutligen gör breda 
historiska penseldrag över tiden och diskuterar både moderna och omo
derna krig i samma andetag (Howard, Keegan). 

Uppenbarligen låter sig ett krigshistoriskt material lånas som objekt 
för helt olika typer av skildringar. Om man nu skall söka dra några 
säkerhetspolitiskt relevanta slutsatser av dem, förefaller det rimligt att 
ställa tre huvudfrågor till böckerna; vad säger de om: 
orsakerna till kriget ifråga? 
krigets förlopp och varaktighet? 
krigets konsekvenser? 

Varför började krigen? 
De böcker som är föremål för diskussion tar upp ett stort antal krig 

över en lång tidsperiod: mera utförligt behandlas hundraårskriget mel
lan Frankrike och England (Keegan), trettioåriga kriget (van Cleveld), 
sju�rskriget 1756-1763 (Smoke), Napoleonkrigen (Paret, Keegan, van 
Cleveld), preussisk-österrikiska kriget 1866 (Smoke), fransk-tyska kriget 
1870-1871 (Smoke, van Cleveld), rysk-japanska kriget 1904-1905 
(Walder), första världskriget (Brodie, van Cleveld, Keegan, Stone), 
spanska inbördeskriget 1936-1939 (Smoke), andra världskriget (Bro
die, van Cleveld, Djilas, Lukacs, Seaton), Koreakriget (Brodie) och 
Vietnamkriget (Brodie). 

Det är alltså de flesta större krigen under nyare tid som tas upp i 
böckerna. De enda större som inte behandlas här är väl spanska tron
följdskriget 1701-1714, österrikiska tronföljdskriget 1740-1748, 
rysk-turkiska kriget 1877-1878, Balkankrigen 1912-1913, Chacokri
get 1932-1935 mellan Paraguay och Bolivia (som skördade 130.000 
soldaters liv), Japans krig mot Kina 1937-1941 (innan detta övergick 
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som en del i ett större världskrig) samt, om man vill inkludera inbördes
krig, det amerikanska 1861-1865. Av historiens blodigaste krig tar 
författarna upp de flesta: första, andra världskriget, Koreakriget (som 

förvånande nog - mätt i antalet offer är det tredje kriget i storleks
ordning), Napoleonkrigen, Krimkriget och fransk-tyska kriget 1870-
1871. Underlaget för att dra vissa slutsatser förefaller således tämligen 
gott. 

Det är kanske orimligt att söka en allmän teori för varför krig börjar. 
Det har varit ett av den säkerhetspolitiska,· historiska och internatio
nellt-politiska evighetsämnena att diskutera dett� ( om denna debatt se 
min "Krig och surrogatkrig", Folk och Försvar, Raben & Sjögren 1976). 
Men det är ändå frestande att fortsätta det förmodligen inte särskilt 
meningsfulla letandet efter en enda förklaringsgrund. Erfarenheten har 
visat att man har all rätt ställa sig skeptisk till krav på vetenskaplig 
monism, dvs tanken att alla samhälleliga fenomen, av vilka krig är ett, 
skulle vara att hänföra till en orsak. Förklaringar till varför krig utbry
ter är således mycket mer komplicerade och sammansatta. Detta försvå
rar försöken att förklara dem, men ursäktar inte från att försöka. 

För att formulera grunderna i denna debatt kan man med en grov 
förenkling säga att teorierna om krigs uppkomst anknyter till olika 
analysnivåer, beroende på var man lägger tyngdpunkten i analysen. Är 
individen, gruppen, staten eller det internationella systemet utgångs
punkt? Uppenbarligen kan man nå ganska olika resultat om man an
vänder individen som utgångspunkt i förhållande till de andra. Om de 
enskilda människorna är huvudpersonerna i analysen, måste de också 
rimligen vara orsaken till att krigen börjar. På motsvarande sätt kan 
man säga att människorna i och för sig kan vara aldrig så oskyldiga, 
men att de i aggregerad form, dvs som agerande i grupp eller företrä
dande en stat, antar roller som gör dem benägna att under vissa givna 
förutsättningar börja slåss mot varandra. Man kan, slutligen, säga sig 
att det internationella systemet är orsaken till krigen. Härvid antar man 
ett närmast mekaniskt verkande system som s a s befriar de enskilda 
människorna från ansvaret för krigs utbrott. Endast genom en ordentlig 
reform av det internationella samfundet kan man då bli av med kriget 
som fenomen. En sådan reformering behöver inte ta formen av t ex en 
helt genomförd jämlikhet internationellt sett med en global fördelnings
politik t ex. Den kan också ta formen av det motsatta, en imperiepolitik 
med klart hierarkiska system, en balanspolitik, etc. Det underförstådda 
är emellertid att systemet är galet, inte människorna enskilda eller grup
per av stater (om denna debatt se HF Petersons tyvärr förbisedda "Po
wer and International Order", Lund 1964). 

Det är nog ganska typiskt, och framför allt intressant, att inte mer än 
en enda av de här aktuella böckerna har en någorlunda teoretiskt string
ent utgångspunkt för sin analys och någon diskussion om varför de 
berörda krigsföretagen startats. Självfallet berättas det om hur det hela 
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gått till i de fall där böckerna uttryckligen inte handlar om annat. Men 
detta "hur" innebär inte att frågan "varför" också tas upp på ett mera 
reflekterat sätt. Det enda undantaget är Bernard Brodie, som i sin i 
övrigt genomgående kloka bok "War and Politics" har ett kapitel om 
krigets orsaker. Brodie, som tillhör de verkliga veteranerna inom den 
säkerhetspolitiska forskningen, var i många år vid RAND Corporation, 
som bekant en av de första och länge ledande s k "think-tanks" och 
är numera professor emeritus vid Stanford University i Californien. 
Han tar upp ämnet i en tämligen översiktlig och inte särskilt systematisk 
diskussion, som inte till ringa del ägnas åt att skjuta på diverse ekono
miska förklaringsmodeller, som Brodie anser vara otillräckliga och 
missvisande. 

Brodie själv hamnar närmast - och det gäller explicit eller implicit 
flertalet författare som alls, ens indirekt, tar upp saken - i en indivi
duellt centrerad förklaringsmodell. Det är inte på något sätt säkert att 
de aktuella författarna egentligen vid närmare eftertanke skulle vidgå 
att de gjort den individuella nivån till sin analytiska utgångspunkt. De

mera subtila av dem skulle nog mena att krigsutbrotten är ett samspel 
mellan individuella och systembetingade faktorer. Men faktum är att de 
flesta författare av historiska och politiska böcker för enkelhetens och 
tydlighetens skull nästan alltid hamnar på den individuella nivån. Det 
ger också ökad dramatik åt framställningen och gör den mera lättläst 
för de tilltänkta konsumenterna. 

Den enda av de övriga författarna som - fastän indirekt - kommer 
in på en analys av frågan varför krig utbryter är Peter Paret, också han 
professor vid Stanford University och författare till den välskrivna bio
grafin över Carl von Clausewitz. Clausewitz, som ju verkade som stabs
officer i Preussen under och efter Napoleonkrigen, har under senare år 
upplevt en verklig renässans och läses nu med lupp och beundran av 
såväl amerikanska som sovjetiska strateger. Parets biografi, som är 
frukten av ett mångårigt arbete, är således välgjord, om än kanske något 
summarisk i sina teoretiska och analytiska delar. Clausewitz funde
ringar kring krigets orsaker borde, tycker man, vara av intresse för 
författarna till krigshistoriska böcker. Men inte ens Brodie, som i övrigt 
är en stor beundrare av Clausewitz, har i "War and Politics" närmare 
beaktat dennes teorier på denna punkt. 

Det ironiska är emellertid att Clausewitz - och här ligger kanske en 
del av förklaringen till att han inte betytt lika mycket för krigshistori
kerna som för strategerna - uttryckligen är inriktad på att se krigen 
som ett samspel mellan personliga och systemfaktorer, något som han 
upptäckt långt innan Freud lade huvudvikten på de förra och Marx på 
de senare elementen. Clausewitz säger i sin berömda bok "Vom Kriege" 
att " .... so liegt das (krigsanledning) in dem gesellschaftlichen Zus
tande sowohl der Staaten in sich als unter sich. Aus diesem Zustande 
und seinen Verhältnissen geht der Krieg hervor, ... "Litet längre fram 

50 



i boken, och på andra ställen likaledes, uttalar sig Clausewitz som om de 
personliga elementen är avgörande eller i vart fall har stor betydelse. 
"Der Kampf zwischen Menschen besteht eigentlich aus zwei verschiede
nen Elementen: dem feindseligen Geflihl und der feindseligen Absicht. 
Krig är inte enbart en rationellt kalkylerad åtgärd ägnad att underkasta 
fienden ens vilja; också passioner spelar in. Eftersom krig handlar om 
våld, måste känslor vara involverade. Så långt Clausewitz. Han förefal
ler sålunda anse att krigen är en funktion av sociala villkor i stater och 
deras relationer till varandra, men att krigets mera omedelbara motive
ring står att finna i fientliga känslor och fientliga avsikter. 

På det mera konkreta och mera omedelbara planet ger givetvis de nu 
aktuella böckerna förklaringar till varför krigen bröt ut. Utförligast här 
är John Lukacs som i "The Last European War" närmast vill föra in 
Hitler i ett större tyskt sammanhang. Han hamnar också på den indivi
duella analysnivån, men ser Hitler mera som en exponent för klassiska 
tyska maktintressen än många skulle finna godtagbart. Här ansluter han 
sig delvis till den bekanta engelske historikern AJ P Taylor som Lukacs 
ändå inte förefaller ha alltför mycket till övers för. 

Den brittiske historikern och parlamentsledamoten David Walder 
berättar i sin bok "The Short Victorious War: The Russo-Japanese 
Conflict" att den ryska regeringen redan 1903 insåg sig belägrad av 
växande inrikespolitiska svårigheter. Man sade sig behöva ett kort och 
framgångsrikt krig för att avvända uppmärksamheten. Så man provoce
rade fram ett krig med Japan. Det blev ett kort och framgångsrikt krig 
- men för Japan. För Ryssland blev det en katastrof och en spik i den
tsaristiska likkistan.

Bismarck startade som Richard Smoke beskriver i sin "War: Control
ling Escalation" - en av de mest lärorika böckerna i samlingen� sina 
två krig med Österrike och Frankrike i det explicita syftet att åstad
komma Tysklands enande under preussisk ledning. 

Det partisankrig, som bl a leddes av Milovan Djilas och om vilket 
han berättar i sin tredje memoarvolym "Wartime", var givetvis en direkt 
följd av den attack som tyskarna utsatte hans land för 1941. Hur mera 
kända krig som första och andra världskriget började skall vi inte gå in 
på här. Om detta har förts en omfattande vetenskaplig debatt, där alla 
tänkbara synpunkter är företrädda. Inte minst har denna debatt varit 
livaktig när det gäller första världskriget, där alla stater inklusive Ryss
land och England fått skulden (se H W Koch, The Origins of the First 
World War, McMillans, London 1972). Enahanda är fallet särskilt med 
Vietnamkriget, som inte minst Brodie går närmare in på. 

Karaktäristiskt för alla de krig som behandlas i de aktuella böckerna 
är att de alla förts endera för att åstadkomma territoriella förändringar 
eller för att främja respektive förhindra dynastiska eller politiska syss 
temskiften. Det gäller hundraårskriget likaväl som Vietnamkriget. Vad 
som skett över tiden är att krig för territoriella syften, eller vad som 
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oftast tolkats vara territoriella syften, blivit färre och att de under nyare 
tid. förts huvudsakligen för immateriella värden. Det hör givetvis till 
bilden att stormakter kan använda andra medel än fysisk intervention 
för att uppnå sina politiska mål vis-ä-vis en annan stat. Förr var det 
militära angreppet om inte den enda så i alla fall den mest effektiva 
metoden att påverka en annan stat. Sedan är det en annan sak att dessa 
immateriella värden, att t ex sprida sitt eget politiska system till grannar 
och andra stater, också i ett längre perspektiv kan ha mera materiella 
belöningar i form av tillgång till viktiga råvaruresurser, förmånliga han
delspolitiska villkor, osv. Den slutsats man kan dra av detta är att 
territoriella förändringar numera nog anses som något fult. Den föränd
ringen har i alla händelser NF- och FN-stadgar och andra liknande 
internationellt-rättsliga instrument från senare tid medfört i den interna
tionella moralbildningen att krig i direkt annektionssyfte är tveksamt 
och inte längre kan åberopas så gärna annat än det rör återerövrandet 
av irridenta, som egentligen "bort" höra till det anfallande landet ifråga. 
(Somalia-Ogaden faller omedelbart i minnet.) 

Man kan alltså konkludera att böckernas diskussion av krigens orsa
ker vanligen är tämligen ytlig och teoretiskt icke-stringent. Men kunde 
man inte kräva av åtminstone vetenskapligt krigshistoriska böcker 
skulle sätta in kriget i ett orsakssammanhang? 

Krigets förlopp och varaktighet 

Om de här behandlade böckerna inte säger så mycket om krigens 
orsaker, säger de desto mera om deras varaktighet, karaktär och all
männa förlopp. Och annat vore underligt eftersom de i stor - fastän 
varierande - utsträckning sysslar med krigshistoria i inskränkt mening. 

Innan man går på dessa frågor torde det finnas skäl att något disku
tera vad som egentligen menas med ordet krig. Krig kan ses som typ av 
våldsutövning för politiska syften, utövad mellan nationer eller grupper 
av stater. Det är sådana krig de nu aktuella böckerna behandlar, inte 
andra typer av politiskt våld, som surrogatkrig (terrorism) eller guerilla
krig, vilka båda fenomen kan sägas ligga på ett tidigare plan än kriget 
mellan självständiga stater eller allianser. I fallen surrogat- och guerilla
krig rör det sig om små grupper eller rörelser som söker störta det 
bestående samhällssystemet eller avsöndra en viss del av det land de nu 
tillhör. (Om skillnaderna mellan surrogat- och guerillakrig, se min upp
sats "Surrogatkrigets uppsving: om s k terroristgrupper som aktörer i 
internationell politik", Internasjonal Politikk 1977:3.} 

Även med denna definition kan emellertid de krig som behandlas i 
detta sammanhang variera våldsamt. De rör sig om allt från ytterst 
kortvariga konflikter mellan två stater med ett begränsat antal döda 
(tysk-österrikiska kriget I 866, 36.000 döda) till första och andra världs
krigets långvariga och i alla avseenden förödande strider (9 respektive 
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15 miljoner döda). Men de har således det gemensamt att det rör sig om 
stater som för politiska syften mot andra stater utövat organiserat våld. 

I. överraskande angrepp kontraförvarning

Det konstaterades ovan att de flesta böcker säger mycket litet om
krigens orsaker annat än i ytliga termer. En lika viktig fråga som man 
kanske kunde väntat sig berörd vore om krigen kom överraskande eller 
inte. Det är som bekant en inom såväl den vetenskapliga som strate
giskt-operativa debatten livligt diskuterad fråga: vad är ett överras
kande angrepp, hur stora är riskerna för ett sådant och framför allt vad 
är den bästa försvarsmodellen mot överraskande angrepp? Denna de
batt har förts såväl i Sverige (jfr Katarina Brodins SSLP-rapport 1975:3 
i ämnet) som numera i NA TO-sammanhang. Det finns de som i nuva
rande militära balansläge undrar om inte NATO underskattar förvar
ningsproblemet, som i detta sammanhang är centralt, och om inte Wars
zawapakten i själva verket kan tänkas nå maximal effekt med ett över
raskande angrepp i stället för efter en större uppladdning. Hela NATO:s 
strategi bygger, liksom vår egen, på föreställningen om att förvarning i 
någon mening skall komma i så god tid att allmän eller partiell mobili
sering kan företas. 

Om man med överraskande angrepp menar ett som kommer bokstav
ligen ur det blå, kan ingen av de här berörda böckerna visa upp något 
exempel på ett dylikt. Det rör sig i allmänhet om politiska konflikter 
som i ett visst läge förvandlats till militära. De enda undantagen som 
möjligen kan andras är spanska inbördeskriget och Koreakriget. Det 
förra startade via en kupp av de nationalistiskt/fascistiska grupperna 
kring generalerna Mola och Franco sommaren 1936. Men oron i Spa
nien var redan påtaglig och hade så varit sedan republiken utropades 
1931. Koreakriget förefaller vara ett bättre exempel, vartill vi nedan 
skall återkomma. De flesta krigen, hundraårskriget, trettioåriga kriget, 
sjuårskriget, Napoleonkrigen, Krimkriget, tysk-österrikiska kriget etc. 
etc föregicks av mer eller mindre långvariga politiska meningsmotsätt
ningar som i alla händelser ansågs motivera en förhållandevis hög be
redskap. 

Själva tidpunkten för fientligheternas utbrytande och anfallsrikt
ningar o d har givetvis alltid förts samman med överraskning, men detta 
är en annan sak än överraskande angrepp, Det torde inte heller vara 
möjligt att säga att vare sig det strategiska eller taktiska överrasknings
momentet förändrats i någon alldeles bestämd riktning över tiden. På 
det strategiska fältet har på sitt sätt förutsättningarna för överraskande 
angrepp förändrats till angriparens förmån i det försvararen ofta, trots 
kanske rätt starka indicier på att ett anfall förbereds, ändå tvekar att 
mobilisera, Detta är en flaskhals i den säkerhetspolitiska planeringen 
och har alltid varit det. Exempel i de nu aktuella böckerna visar att man 
visserligen ofta var medveten om risken för ett anfall, men att man ändå 
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i beaktande av inrikespolitiska faktorer och för att inte behöva anklagas 
för provokationer avhållit sig från mobilisering. Erfarenheterna från 
första världskrigets utbrott har som ovan nämndes diskuterats i ett otal 
vetenskapliga och andra böcker. Här anses det av de flesta bedömare ha 
varit just automatiken i mobiliseringsprocessen som gjorde den irrever
sibel. När en stat inlett processen, inledde också de andra stormakterna 
och därmed var det hela mer eller mindre igång redan innan fientlighe
terna faktiskt brutit ut. 

Det var bl a dessa erfarenheter som under t ex japanernas anfall på 
Pearl Harbor (om överraskningsmomentet här, se Roberta Wohlstetters 
klassiska studie "Pearl Harbor: Warning and Decision", Stanford Uni
versity Press, S F 1962) avhöll amerikanerna från att vidta särskilt effek
tiva motåtgärder. Visserligen drog man ut hangarfartygen från Hawaii 
som ett direkt resultat av underrättelsetjänstens informationer. Men i 
övrigt var Pearl Harbor ett öppet anfallsmål. På samma sätt avstod 
Stalin från att vidta effektiva försvarsåtgärder försommaren 1941 då 
man ändå hade både egna och från väst erhållna informationer om att 
Barbarossa stod för dörren (om detta, se Barton Whaleys "Codeword 
Barbarossa", MIT Press, Cambridge 1973). 

Det förekommer således fall i krigshistorien, diskuterade i de här 
aktuella böckerna, som analyserar i denna mening överraskande an
grepp. Men överraskningen här var endast en vald sådan. För insikts
fulla bedömare och tredjemakt var det knappast fråga om överrask
ningar. Det skall dock medges utan vidare att det för den politiska 
ledningen i en viss stat kan vara mycket svårt att fatta ett beslut om 
försvarsåtgärder, inte bara av de skäl som ovan nämndes, nämligen 
rädslan för inrikespolitiska effekter såväl som risken för provokativt 
agerande. 

Wohlstetter hävdar i sin bok att skälen till att Roosevelt inte vidtog de 
åtgärder som mot bakgrunden av faktiskt tillgänglig information varit 
rimliga var att bland de riktiga informationerna fanns så mycket infor
mations-"brus". Härmed avses olika slags informationer som mer eller 
mindre motsagt huvudströmningen av upplysningarna som tydde på ett 
japanskt angrepp mot USA och inte mot holländska eller brittiska kolo
nier i Sydostasien. Denna s k brusteori har väckt allmän anslutning men 
motsägs av Whaley som för sin del menar att skälet till att Stalin inte 
ville tro på Barbarossa var inte bara oron för sin militära svaghet, om 
vilken han var medveten. Den var både materiell och berodde på bristen 
på befäl efter 1930-talets utrensningar. Den berodde också på att Hitler, 
enligt Whaley, långt före Barbarossa ägnade åtskillig möda åt att lura 
Stalin. Whaley drar fram ett stort antal exempel på sådan "deception" 
vars syfte allmänt var att Tyskland nog skulle slå mot England i alla fall, 
att den s k operation Seelöwe skulle bli av. 

På detta sätt kan man tala om överraskande angrepp i subjektiv 
mening. Dvs anfallen har subjektivt upplevts som överraskande av det 
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anfallna landet. Denna inställning kan operativt vara otillfredsställande, 
men politiskt kan det faktiskt betala sig att vara föremål för ett överras
kande anfall. Det kan vara fördelaktigt både när det gäller mobilise
ringen av den egna befolkningen för krigsansträngningar och för en 
positiv bedömning av tredje makt. En sådan kan i sin tur ha betydelse 
om det gäller försörjning med krigsmateriel eller andra produkter nöd
vändiga ur folkhushållets synvinkel. Just dessa aspekter anses ha spelat 
stor roll för den israeliska ledningen inför utbrottet av oktoberkriget 
1973. Detta gick till att börja med dåligt för Israel, därför att man inte 
ville agera på de underrättelseinformationer man hade. Och detta gjorde 
man inte därför att man inte ville förstöra sin propagandachans i tredje 
land, USA främst. (Om detta, se Michael Handls uppsats i lnternational 
Studies Quarterly 1977.) En av effekterna av sexdagarskriget 1967 var 
vid sidan av de operativa fördelarna av det israeliska överraskande 
angreppet att Israels ditintills i västvärlden fördelaktiga opinionsläge 
började försämras. 

Det enda exemplet på ett mellanstatligt krig som startat med ett mas
sivt till synes överraskande angrepp är ändå Koreakriget 1950. Det gav 
den anfallna parten, eller rättare sagt dess allierade, väldiga opinionsför
delar, kunde medföra att FN blev inblandat och Kim-il-Sung framstod 
som en skurk. Genom att det nu mer eller mindre omstridda nordko
reanska anfallet kunde associeras med Sovjet och det kalla kriget blev 
det också en betydande tillgång för USA när det gällde att mobilisera 
NATO-länderna och andra vänner för sydsidan och FN:s sak. Den enda 
boken som i denna samling tar upp Koreakriget är Brodies "War and 
Politics". Han tar emellertid inte upp dessa aspekter av kriget utan 
andra som vi sedermera skall återkomma till. Brodie nöjer sig med att 
diskutera effekterna av hemtagningen av amerikanska trupper 1949 
samt utrikesminister Achesons uttalande vintern 1950. Utrikesministern 
lät då meddela att Korea låg utanför den omedelbara amerikanska 
intressesfären. 

Överraskande angrepp är således, förefaller det, numera ett politiskt 
rätt tvetydigt instrument. Förr, när det kanske inte skulle spelat så stor 
roll och frågan om krigsskulden var mindre framträdande - helt enkelt 
därför att skadeverkningarna också relativt var mindre - var förmågan 
att utföra ett överraskande angrepp begränsad av logistiska och andra 
liknande skäl. Nu skulle det säkerligen teoretiskt vara möjligt för Wars
zawapakten att utföra ett överraskande angrepp mot Västeuropa med 
de stående förband man har. Men dels kan man inte vara säker på 
framgången, dels spelar krigsskuldsfrågan, inte minst efter andra världs
kriget och Vietnam, en så stor roll, att hela företaget blir politiskt ytter-· 
ligt tveksamt, även om de operativa förutsättningarna vore aldrig så 
goda. Krigsskuldsfrågans framtoning hänger naturligtvis ihop med 
kärnvapnen. Som särskilt förre chefen för amerikanska nedrustnings
myndigheten, Fred Ikle, påpekat är detta numera en faktor som måste 
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vägas in i den militära planeringen. Vilka blir de långsiktiga effekterna 
av ett överraskande angrepp? Hur kommer den att bedömas som först 
tillgriper kärnvapen? 

De flesta i denna uppsats behandlade krigen kan knappast ses som 
överraskande. Och de undantag som finns - Koreakriget främst (men 
också sexdagarskriget som dock inte tas upp i de nu aktuella böckerna) 
- motiverar inte den flitige eller ens ytlige läsaren av krigshistorien att
göra om försöket. Det är en paradoxal utveckling, men likafullt en
intr.essant observation.

2. Kort kontra långt krig

Vid sidan om frågan om överraskande angrepp är också frågan om
kort eller långt krig av stor betydelse. De nu aktuella böckerna borde ha 
en del att säga om denna fråga. Men de slutsatser som kan dras i detta 
ärende, får dras indirekt. Den fråga i den aktuella säkerhetspolitiska 
diskussionen som tilldragit sig åtskilligt internationellt intresse och som 
även förekommer i vår inhemska debatt är: håller krigsutvecklingen 
definitivt på att vridas mot det korta kriget? 

Anledningen till att man ställt denna fråga är att kostnaderna och 
materielomsättningen under krig har blivit sådana att ingen makt kan 
föra krig under någon längre tid. Anhängarna av denna teori (en svensk 
som ofta och vältaligt argumenterat för denna linje är Ingemar Dörfer) 
menar att de erfarenheter som somliga velat dra av Vietnamkriget är 
omöjliga att tillämpa i vår del av världen, ja i hela den industrialiserade 
delen av världen. Här kommer eventuella krig att föras av armeer utrus
tade med högkvalitativ och dyr materiel och med en intensitet som 
omöjliggör en längre batalj. Det är framför allt erfarenheterna från de 
israelisk-arabiska krigen, inte minst oktoberkriget, som är styrande här. 

Det förefaller ligga mycket i denna teori om det tekniska beroendet 
och den militära utvecklingen. Men det är lika fullt klart att krigshisto
rien visar upp otaliga exempel på krig som inletts under antagandet att 
kriget ifråga skulle bli kort. Orsaken skulle då vara endera att den egna 
planläggningen varit så framgångsrik att krigsmålen uppnåtts på kort 
tid. Eller skulle orsaken kunna vara att just det moderna kriget skulle 
kräva så mycket av sin personal och sin materiel att ingen stat av rent 
ekonomiska skäl skulle kunna hålla på någon längre period. Det första 
världskriget startades under dessa premisser. (Om detta se L L Farrars 
"The Short War Illusion", Clio Press, Santa Barbara 1973.) Enahanda 
gällde givetvis operation Barbarossa 1941. 

Man kan emellertid invända att även om detta antagande om krigets 
korta varaktighet visat sig vara felaktigt i det förflutna, har den teknolo
giska och ekonomiska utvecklingen nu medfört att "the short war illu
sion" inte längre är en illusion utan verklighet. Om så vore, skulle vi stå 
inför något av en militärpolitisk revolution. Det finns emellertid element 
i krigshistorien som kan verka återhållande på en sådan slutsats. Någon 
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klar tendens visar sig inte föreligga i de nu aktuella böckerna. Visserli
gen har vi inte längre några hundraårskrig, men hundraårskriget var till 
att börja med en historiskt oegentlig benämning. Det var en serie krig 
mellan engelska kronan och olika dess allierade i Frankrike före den 
franska nationalstatens upprättande. Dessa krig fördes mellan 1337 och 
1453. Dess mest berömda slag, det vid Agincourt 1415 behandlas utför
ligt i en av böckerna i denna uppsats, John Keegans "The Face of 
Battle". Men denna analys berör inte frågan om kort eller långt krig 
utan en alldeles särskild aspekt, som vi nedan skall återkomma till. 
Således: hundraårskriget var knappast något hundraårskrig utan en hel 
serie krig, med i stort samma aktörer inblandade. 

Man kan bortse från detta speciella fenomen. Man kan också bortse 
från Napoleonkrigen, som behandlas likaledes av Keegan, av van Cle
veld och av Paret i hans Clausewitzbiografi. Egentligen bestod de också 
av en serie olika krig med en aktör, Frankrike som med olika koalitio
ner förde olika krig i Europa och för den delen utom Europa. Om man 
definierar kriget som fört under en viss bestämd tidpunkt, inlett med en 
krigsförklaring av något slag, också en informell, och avslutat med en 
fred eller ett vapenstillestånd, kan man knappast se någon klar tendens 
i krigshistorien i vad avser krigens korthet. Om man definierar kriget 
som liktydigt med en viss batalj eller snarare en serie i tiden åtskilda 
bataljer eller slag, är det inte lätt att se någon speciell trend i de böcker 
som här diskuteras. 

Det finns en trend, som innebär att fältslag som förr kunde vara några 
dar, varar nu kanske några timmar eller en dag. Detta är något som dras 
upp utförligt i John Keegans originella "The Face of Battle". Keegan, 
som jämför slagen vid Agincourt 1415, Waterloo 1815 och Samme 1916 
drar slutsatsen att slagen blivit längre och längre. Men denna tendens 
har väl senare pekat i andra riktningen? Några fyramånadersbataljer a 
la Samme eller Stalingrad 1942-1943 är inte alldeles lätta att föreställa 
sig mot bakgrund av dagens teknologi och krigföring. Temat i denna 
bok är att även om de yttre förutsättningarna för krigen förändrats och 
de numera förs i en mera intensiv miljö än förr med oerhörd eldgivning 
och i ett fruktansvärt tempo är skillnaden ur den enskilde soldatens 
synvinkel mindre. Skillnaderna mellan det civila livet och det militära är 
dock större numera än förr, vilket kan försvåra anpassningen inte bara 
för värnpliktsarmen utan faktiskt också för den professionella, men i 
faktisk krigföring oövade, styrkan. Men att studera krig är att studera 
gruppers solidaritet, säger Keegan, och till slut deras upplösning. Ty det 
är ju det som är avsikten med kriget: att bryta ner en annan grupps 
fysiska och moraliska halt. Härigenom konstitueras en seger. 

Keegans uppfattning är alltså å ena sidan att det moderna kriget i 
princip inte utsätter soldaterna för andra påfrestningar än krig alltid 
gjort - med hänsyn till förutsättningarna. Det rör sig om en grad- och 
inte en artskillnad mellan t ex Agincourt 1415 och Somme 1916. På ett 
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sätt har också soldaterna genom vana från ett numera mera hektiskt 
civilt liv bort ha goda förutsättningar klara dessa nya krav. Men man 
skall också vara på det klara att skillnaden mellan det militära och civila 
livet i andra hänseenden håller på att öka. Demokratiseringen har bl a 
medfört att det är tveksamt om de unga i dag accepterar att delta i något 
som kan liknas vid t ex Sommeslaget. Keegan ställer frågan mot bak
grund bl a av 1960-talets ungdomsrevolter. 

Det ligger åtskilligt i Keegans funderingar. Det kan på goda grunder 
hävdas att den moderne soldaten i ett industriland endast slåss om man 
s a s är utrustad med modernast möjliga vapen. Vietnammodellen vore 
sålunda för svenskt försvar en omöjlighet, ja kanske, som Nordal Åker
man en gång uttryckt saken, en omoralisk modell. Ty att utsätta en 
svensk soldat på 1970-talet för de enorma strapatser, risker och lidande 
som kan bli aktuella förutsätter att han känner att han slåss på rimliga 
villkor mot en fiende som kan antas ha tillgång till sofistikerad utrust
ning. Att slåss med en territorialförsvarsmodell mot en fiende utrustad 
med stridsvagnar och attackflyg bl a vore i vår typ av sofistikerat hög
teknologisamhälle inte riktigt, och skulle säkerligen minska utsikterna 
till framgång. 

Mot detta brukar i regel ställas bl a de jugoslaviska erfarenheterna, 
förutom de i Vietnam. De förra har den fördelen att det i alla fall rör sig 
om ett europeiskt land, dock inte på samma utvecklingsnivå som Sve
rige, varken 1945 eller i dag. Men det intressanta med Milovan Djilas 
tredje memoardel "Wartime" är hans berättelse om hur den jugosla
viska gerillan organiserades och genomförde sin kamp mot tyskarna. 
Under ledning av det kommunistiska partiet växte med tiden fram en 
tämligen talrik partisanarme, som tyskarna aldrig lyckades betvinga helt 
och som mot slutet av kriget hade stora framgångar och drev ockupan
terna på flykten i väsentliga delar av landet. I övriga av axelmakterna 
besatta länder lyckades man ju ändå i stort sett kontrollera territoriet. 
Men inte så i Jugoslavien. Det berodde dels på landets otillgänglighet, 
dels på att tyskarna i princip bara skulle förekomma i vissa delar av 
landet. Kroatien hade ju sin egen "regering" och italienarna var verk
samma i Slovenien och Montenegro. Dessa båda allierade var inte alltid 
de mest aktiva och framgångsrika när det gällde att ta fatt i partisa
nerna. Full fysisk kontroll skulle krävt mera trupper och andra politiska 
arrangemang än de tyskarna ville och kunde genomföra. Men de ute
blivna framgångarna berodde också på partisanernas förbittrade och 
framgångsrika motstånd och aktioner. De kämpade under svåra, ibland 
under orimligt svåra förhållanden - kyla, hunger, brist på vapen osv. 
Men armen höll ut och växte allt eftersom man lyckades kväva de 
väsentligen kungatrogna och serbiska "chetniks" under Mihailovic som 
enligt Djilas skamligen samarbetade med fienden när det passade. Par
tisanarmen hade också att kämpa mot beväpnade band av olika slag, 
under ledning av byhövdingar och andra. 
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Det intressanta med Djilas bok är inte bara den löpande beskriv
ningen av hur detta partisankrig gick till. Det är också märkligt att 
notera att partisanarmen sattes samman av de mest skilda personer med 
de mest skilda bakgrunder. Djilas själv var en utpräglat intellektuell typ 
som man kanske bort ha känt viss undran inför när det gällde partisan
krig. Men han anpassade sig snabbt och älskade och slog ihjäl med 
samma själ utan större moraliska betänkligheter. Vad detta möjligen 
kan visa är att det är möjligt att även under de mest svårartade förhål
landen skapa motstånd mot en fiende som i princip besegrat staten 
ifråga. Stor hjälp hade Tito och hans män av den oländiga terrängen i 
större delen av landet, av det faktum att de flesta jugoslaver var vana vid 
att hantera ett gevär och utstå strapatser. Det rörde sig om ett krigsvant 
folk, som i århundraden slagits mot invasioner och förtryckare och mot 
varandra. Förhållandena i krigets Jugoslavien och dagens Sverige är 
mycket olika. Även om jugoslaverna av förståeliga skäl håller på sin 
försvarsplaneringsmodell, skulle den inte vara någon bra modell för oss. 
Även om den vore attraktiv av kostnadsskäl - fastän detta säkerligen 
också är mindre tydligt än många i allmänhet tror - får vi nog skapa 
oss vår egen modell. Länder är olika. 

Det finns nog en tendens i det moderna kriget mot att det blir kortart 
i den meningen att själva fältslaget är kortare. Men ett krig består som 
ibland brukar påpekas till 90 procent av rörelser, positionsbestäm
ningar, marscher, vila, väntan osv. Någon bedömare har sagt att mesta 
tiden under ett krig går åt till att söka rätt på sitt förband eller andra 
enheter i ens förband, att helt enkelt upprätthålla kommunikationerna 
med den egna sidan. Men ser man till början av kriget, definierad som 
föranledd av någon form av politiskt beslut, eller avslutandet av krig 
med samma medel, torde ingen större skillnad råda mellan förr och nu. 
Sant är emellertid att en geometrisk kostnadsstegring föreligger i vad 
avser avancerade vapensystem - man brukar ibland räkna med att ett 
nytt flygplan vars livslängd är ca 15 år, blir 7 ggr dyrare än föregående 
system. En sådan siffra är givetvis meningslös utan att inflationen tas 
med i beräkningen eller att man beaktar skilda vapensystems kapacitet 
e dyl. Men den kan i alla fall illustrera en tendens som för mindre stater 
redan, och utan vidare för större stater med tiden, medför att man måste 
lita till färre, mindre sårbara, men mera avancerade system Då blir 
faktiskt materielomsättningen av betydelse för slagets varaktighet. Men 
själva kriget kan fortgå i ett skymningstillstånd hur länge som helst, då 
och då avbrutet av uppblommande strider. Alternativt kan kriget bli ett 
utnötningskrig där konflikten fortgår länge på låg jämn nivå. 

3. Begränsat kontra obegränsat krig

Vad säger oss krigshistorien om konstellationen begränsat - obe
gränsat krig, med andra ord om eskaleringsproblematiken? Ett par av 
böckerna i denna samling är direkt ägnade en diskussion av denna 
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viktiga faktor. Av dessa två är Richard Smokes "War: Controlling Es
calation" en originell och betydande bok. Frederick Sallagars "The 
Road to Total War" är intressant men inte lika lärorik som Smokes. 
Smoke tar upp en serie krig, sjuårskriget 1756-1763, Krimkriget 1853 
-1856, tysk-österrikiska kriget 1866, fransk-tyska kriget 1870-1871,
samt spanska inbördeskriget för att undersöka varför dessa krig eskale
rade eller inte eskalerade till större konflikter. Potentialen fanns där.
Sjuårskriget kan sägas ha expanderat till ett slags internationellt stor
krig, ett kvasivärldskrig som fördes både i Europa och i de kolonier som
en del av de inblandade staterna hade skaffat sig. Sverige var också med,
.utan större lycka. Smoke diskuterar i sin bok den del av kriget som
fördes i Nordamerika och som ledde till att Frankrike fick avträda
Kanada till England. Trots de deltagande staternas avsikter eskalerade
likaledes Krimkriget till en konflikt där flera ledande europeiska makter
deltog.

Att eskaleringen ifråga om Bismarcks två krig för Tysklands enande 
uteblev berodde enligt Smoke på att Bismarck förstod att sätta gränser. 
I begränsningen visar sig mästaren. 1866 hade han ett betydande besvär 
med att hålla tillbaka sina trupper och generaler från att helt krossa 
Österrike. Han visste att en alltför fullständig framgång i kampen om 
toppositionen i Tyskland skulle föranleda att Preussen kom i konflikt 
med såväl Napoleon III som med tsaren i St. Petersburg. Därför gällde 
det att eliminera Österrike från konkurrensen om Tysklands ledning, 
men inte som stormakt i allmänhet. Efter slaget vid Königgrätz gällde 
det att sätta stopp - någon erövring av Wien fick det inte bli tal om. 
Det fanns med andra ord en klar relation mellan krigsmål och politiska 
mål. 

På motsvarande sätt hade Bismarck före fransk-tyska kriget lyckats 
pacificera såväl Wien som Moskva, varför eskaleringsproblematiken 
från början inte tedde sig särskilt svår. Framgångarna i kriget blev 
emellertid sådana att Bismarck genast oroade sig för utvecklingen och 
var tveksam inför särskilt annekteringen av Alsace-Lorraine. Eskale
ringsrisken 1870-1871 var nog betydligt större än 1866, vilket Bis
marck var helt medveten om. 

Också i spanska inbördeskriget var risken betydande. Där kom nu så 
småningom åtskilliga utländska makter att intervenera, varför potentia
len för allmänt storkrig fanns. Inte minst i samband med den italienska 
ubåtsoffensiven 1938 mot tonnage i Medelhavet, ägnat att stärka rege
ringssidan, fanns en väsentlig risk för att England och Frankrike liksom 
Ryssland kunde bli inblandade. Det skedde emellertid inte, då dessa 
stater inte ansåg insatsen värd ett eventuellt resultat. Man var nog också 
i dessa stater från början inställd på att regeringen skulle besegra Fran
cotrupperna och mindre alarmerad av krigets internationella följder än 
vad kanske den tysk-italienska inblandningen i och för sig motiverade. 
Ett mått av likgiltighet inför Spaniens öde fanns också med i bilden. 
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Vad var det som egentligen medförde att spanska inbördeskriget 
kunde undgå att bli det andra världskrigets egentliga utbrott? Smokes 
teoretiska resonemang lämnar en del förklaringar av intresse. Hans ana
lys tar också effektivt död på föreställningar av typen att eskalering är 
något automatiskt. Så är icke alls fallet. Om en från början begränsad 
konflikt skall kunna hållas på denna nivå eller inte beror på många 
faktorer. Det är visserligen riktigt, som Smoke skriver, att det finns en 
inbyggd potential för ett krig att eskalera, "a potential for cyclical se
quence escalation" som han formulerar saken. Men eskaleringsproces
sen måste innebära att någon eller alla krigförande passerar en "sa
lient", ett slags gränspunkt. Denna gränsstolpe måste vara s a s objek
tivt möjlig att fastslå och följaktligen något alla inblandade makter i 
kriget erkänner. 

Om ett krig, som t ex det spanska inbördeskriget med en klar poten
tial för eskalering, ändå inte ledde till andra världskrigets utbrott be
rodde detta enligt Smokes analys bl a på följande faktorer: 

1. Alla inblandade stater insåg risken och ville undvika den: de två
spanska parterna kanske önskade en sådan eskalering, men de inter
venerande staterna ville det inte. Tyskland och Italien var ute i
begränsade, specifika syften, medan de tre stater som mera vagt
stödde regeringssidan i Madrid inte ansåg en totalintervention värd
riskerna.

2. Kriget fördes inom ett noga begränsat geografiskt territorium.
3. Den primära målsättningen för två av huvudinterventionsstaterna,

Tyskland och Italien, var snarare att se till att Franco inte blev
besegrad än att han vann.

4. Det fanns inga aktörer som hade en så dominerande målsättning att
man inte insåg andra aspekters vikt, t ex just att undvika eskalering,

5. Aktörerna sökte direkt att undvika eskalering genom specifika åt
gärder.

6. Konfliktens inledande skede definierade konfliktens omfattning på
så sätt att aktörerna ansåg sig kunna vänta att denna definition stod
sig.

7. Intill slutet av kriget var alla aktörer osäkra på andra aktörers
risk vilja och trösklar för motåtgärder.

8. Såväl de som stödde regeringssidan som de som stödde Franco
övervärderade riskviljan hos varandra och undervärderade motåt
gärdströskeln.

9. Relationerna mellan Spanien och de utländska aktörerna var inte så
beständiga som man kanske kunde ha trott.

10. Aktörerna undvek, med undantag för Italien, spektakulära och pro
vokativa åtgärder (den italienska ubåtskampanjen 1938 mot ton
nage destinerat till regeringssidan är den mest kända aspekten).

Tysk-österrikiska kriget har liksom fransk-tyska kriget berörts ovan. 
Krimkriget och sjuårskriget är exempel på två krig där aktörerna inte på 
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samma sätt lyckades hålla konflikten på en begränsad nivå på grund av 
diverse faktorer som finns antydda i de ovan, ifråga om spanska inbör
deskriget, framtagna motsatta orsakerna. Smokes analytiska resone
mang skulle med fördel kunna användas på andra av de involverade 
krigen av vilka de flesta behandlade var tämligen omfattande, om man 
alltså bortser från de som tas upp i Smokes bok. Trettioåriga kriget 
måste ses som ett omfattande krig, där eskaleringsprocessen rätt tidigt 
råkade ur kontroll; enahanda gäller Napoleonkrigen, första världskri
get, andra världskriget. 

Frederick Sallagar diskuterar i sin bok andra världskrigets utveckling 
från ett franskt/engelskt-tyskt begränsat krig till ett mer eller mindre 
totalt sådant. Han menar att denna process åren 1939-1941 framför 
allt berodde på att man på brittiskt håll var osäker på innebörden och 
konsekvenserna av den flygbombning man inledde mot Tyskland som 
repressalie för den s k  blitzen 1940. Genom bristen på precision i den 
brittiska områdesbombningen i Tyskland fick denna en karaktär som 
moraliskt rättfärdiggjorde en vidare eskalering från tysk sida och sedan 
från brittisk. Här var det i hög grad fråga om en process där man 
överskred gränser ("salients") utan att riktigt ha klart för sig vart detta 
gränsöverskridande skulle kunna leda. Krigssituationen var inte definie
rad från början, krigsmålen osäkra, uppfattningarna om riskvilja och 
motåtgärdströsklar osymmetriska osv. Följden blev att "the phony war" 
av 1939-1940 kom att förvandlas till världens största krig. 

Eskaleringsproblematiken är och förblir ett av de centrala temata i 
den strategiska debatten. Visserligen har Vietnamkriget gett själva tan
ken på begränsade krig ett grundskott som satt sina spår i debatten i 
USA. Men inte minst i kärnvapenåldern ligger det något imperativt i 
åsilqen att det måste vara möjligt för en stormakt att föra ett begränsat 
krig. Annars blir stormaktens maktpotential just bara en potential och 
små länder kan utan större risker trotsa den. Detta är faktiskt vad som 
nu inte sällan sker. Med risken för eskalering till kärnvapennivå har 
stormakternas egna möjligheter att ge sig in på begränsade krig skurits 
ned. Därför kan politiska utmaningar som för ett antal år sedan skulle 
föranlett kanonbåtsdiplomatiska åtgärder nu få passera ostörda eller 
relativt ostörda. 

De vore - och det är här som Smokes bok är av betydelse - fel att 
dra slutsatsen att eskaleringen är någon form av automatik. Politiska 
skeenden är inte automatiska eller enbart systembetingade, mekaniskt 
styrda processer, Föreligger en på båda sidor klar definition av krigs
mål, vilja till riskbegränsning etc, kan givetvis ett krig bli begränsat i den 
meningen att det förhindras eskalera till ett världskrig. 

Man kan - och Smoke gör denna invändning själv - diskutera i 
vilken mån erfarenheter från den förnukleära tiden kan vara tillämpliga 
på den nukleära. Eskaleringsproblematiken i kärnvapenåldern skärper 
kraven på ett säkert analytiskt underlag för varje krigsoperation. Men 
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det är också fullt möjligt att just denna eskaleringsrisk från en icke
nukleär till en nukleär nivå kan innebära att risken för konventionella 
krig är oförändrad eller ökar och att den konventionella eskaleringspro
blematiken som sysselsatt författare som Thomas Schelling ("Strategy 
of Conflict", 1960), Smoke och Sallagar kvarstår som oförminskat in
tressant. Under alla förhållanden vore det ohistoriskt, eller rent av 
naivt, att påstå att ett europeiskt storkrig oundvikligen kommer att 
eskalera till kärnvapennivå och att ett svenskt försvar av nuvarande typ 
därför egentligen är onödigt eller i alla händelser kraftigt kan reduceras. 

4. Krigföring, teknologi och logistik

En fråga som redan berörts i dessa resonemang rörande eskalerings
problematiken är sambandet mellan krigföringens karaktär och den 
teknologiska nivån. Den tas upp i Michael Howards bok "War in Euro
pean History". Howard visar elegant hur vapenteknologi och organisa
tionsformer styrt krigföringen, med andra ord spelet mellan samhälle 
och krigföringens karaktär. Bilden av utvecklingen från medeltidens 
riddarslag till dagens teknologiintensiva krigföring är intressant och 
flott tecknad. Men den är också litet otillfredsställande, eftersom Ho
wards resonemang inte leder någonstans utqm till det nämnda konstate
randet att krigföringens karaktär förändras över tiden. De många frågor 
som skulle kunna ställas till Howards bok får inga svar: hur påverkar 
teknologin frågan om överraskande angrepp kontra förvarning, korta 
eller långa krig, frågan om begränsade kontra obegränsade konflikter, 
etc. De eleganta penndragen blir därmed kanske inte så värdefulla ur 
vetenskaplig synvinkel som man kunnat vänta av den kanske mest be
römde krigshistorikern under samtiden (Howards mest kända bok är 
väl annars "The Franco-Prussian War", Macmillans, New York 1969J. 
Keegans resonemang om hur den enskilde soldaten påverkats av deh 
vapenteknologiska utvecklingen är mera instruktiva. 

En speciell teknisk aspekt av kriget som fenomen som sällan behand
las är underhållet. Martin van Clevelds bok "Supplying War: Logistics 
from WaUenstein to Patton" är därför i sitt slag ett pionjärarbete. Van 
Cleveld visar vilka gränser som logistiken sätter för en effektiv och 
framgångsrik krigföring. I alla tider har en debatt förts mellan dem som 
menat att armeerna måste leva av jorden där de slåss eller erövra sina 
förråd av fienden och dem som anser att förråden måste medföras. 
Utvecklingen i fråga om armeernas storlek ledde i samband med revolu
tions- och Napoleonkrigen till att man inte längre kunde leva på jorden 
eller lita till de förråd man kunde erövra av fienden. Men med massar
meerna skapades också oerhörda logistiska problem. Ofta blev det väl 
så att man visserligen utarbetade väl genomtänkta planer på logistiken i 
samband med den allmänna krigsplaneringen. Men krigsplaner har deq 
egenheten att sällan hålla mera än några dar eller en vecka. Krigshisto� 
rien visar upp ett avsevärt antal exempel på kampanjer där t ex fram-
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ryckningstakten till slut blev sådan att trängen inte hann med, vilket i 
sin tur medfört att de anfallande trupperna måste stanna upp, Detta 
hade sedan till följd att momenten i anfallet mattades, att försvaret 
kunde samla sig och kanske till sist som vid Marne 1914 gå till 
motattack mot tyska förband som ryckt fram för fort och tappat kon
troll över utvecklingen, Van Cleveld för en utförlig och intelligent dis
kussion om Schlieffenplanen. Denna måste på grund av sin karaktär av 
kniptångsoperation till slut göra en del rätt våghalsiga antaganden om 
trängens förmåga att hänga med och överhuvudtaget försörja trupperna 
i anfallskolonnerna. De förråd som en modern arme måste ha med sig är 
också oändligt mycket större än vad t ex ännu de tyska trupperna i 
fransk-tyska kriget höll på med. Van Cleveld nämner att en soldat i 
första världskriget bar med sig 280 patroner gevärsämmunition mot 200 
under 1870-1871 års krig, Men dessa 280 spenderades på några veckor 
mot sex månader under det senare kriget. Vilka krav detta ställde på 
trängen är uppenbart. 

Tyskarna tog en stor chans med Barbarossplanen också ur logistisk 
synvinkel. Det var ändå fråga om det största anfallsföretaget sedan 
Napoleons motsvarande operation 1812. Ca 3,5 miljoner man, mot Na
poleons 600.000 man, skulle enligt planen avancera uppemot 1.500 km 
på 4-5 månader. Det säger sig självt att denna plan ställde fullkomligt 
formidabla krav på underhållssektorn, krav som tyskarna helt enkelt 
inte kunde klara. Van Cleveld menar att planeringen för Barbarossa var 
så bra man rimligen kunde begära, i alla fall i stort. Men den var för 
optimistisk, och logistiken helt enkelt otillräcklig för den jättelika ope
ration det var fråga om. Tyskarna hade alldeles för litet reservdelar, 
rullande materiel, handvagnar, olja, gummi, m m  för att kunna under
hålla den väldiga, till del motoriserade, armen. Om detta kan sägas om 
den tyska delen av anfallsvågen, torde det ha gällt än mer om Tysklands 
allierade, 

Van Cleveld visar också hur konventionella antaganden rörande lo
gistiken kan slå fel åt andra håll. Det brukar ofta påstås att Rommels 
misslyckande i Nordafrika berodde på att Afrikakåren inte underhölls 
tillräckligt via Medelhavet. Det var inte korrekt. Han underhölls rätt väl 
och hans nederlag berodde på annat, inte minst på hans italienska allie
rade som var en börda och på att Rommels anfallsföretag oftast var 
alldeles för avancerade för att lyckas. Det rörde sig om väldiga distanser 
i öknarna. De libyska hamnarna var heller inte tillräckligt kapabla för 
att ta emot all materiel. 

Van Clevelds bok tar i ett avslutande kapitel upp Normandieopera
tionen 1944, som han med en träffande fras kallar "bokhållarnas krig". 
Här hade logistiken blivit förvandlad till en så viktig del att utrymme till 
slut inte kunde lämnas för viktiga improvisationer. Utan Pattons djärva 
utbrytningar och bortseende från vissa logistiska dikta hade avance
manget i Frankrike gått åtskilligt långsammare. Här var det till genera-
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!ers stora förtrytelse trängen som bestämde anfallshastigheten och takti
ken. Trängen förnekade det möjliga i operationer som dock höll på att
utföras.

Trängen förblir en oerhört viktig del av den moderna krigföringen, 
särskilt som de moderna armeerna omsätter en väldig mängd med mate
riel och bär med sig ammunition och reservdelar i en omfattning som 
således är svår att riktigt inse. Det finns därför skäl att visa sig en smula 
skeptisk när man i analyser av sovjetisk militär planering talar om an
fallstempo på sju mil om dagen och alldeles glömmer att beakta alla de 
flaskhalsar som krigshistorien visar föreligga i form av väderlek, igen
korkade vägar, sönderbombade järnvägsknutar osv. Att sätta en mo
dern arme på hundratusentals man i rörelse är inte lätt. En aldrig så 
noggrann logistisk planläggning tenderar att komma till korta mot verk
ligheten. Van Cleveld påpekar, med hänvisning till att israelerna under 
sexdagarskriget under ideala förhållanden och med total överlägsenhet 
i luften, ändå inte kunde avancera mera än fyrtio miles (65 km) om 
dagen. Han frågar om rörligheten med hänsyn till underhållskraven 
egentligen kan öka så mycket mera under överskådlig framtid? 

5. Förluster

En fråga som knappast alls berörs i de aktuella böckerna rör förlus
terna i döda och sårade. Denna kurva har av naturliga skäl tenderat att 
stiga under den tid som berörs, nämligen från medeltiden till Vietnam
kriget. Ökningen har inte varit jämn. De båda världskrigen utgör här 
hittills vändpunkten. Man brukar som regel räkna med att ca 20 miljo
ner omkom under första världskriget, av vilka antalet soldater var 9 
miljoner. De överlägset största förlusterna drabbade Ryssland. Förlus
terna under andra världskriget, som pågick två, år längre än det första, 
kom upp till 15 miljoner. Relationen mellan förluster bland de stri
dande, och förluster bland civila har förändrats över tiden just i och med 
andra världskriget. Detta är det första i historien där antalet dödade och 
sårade bland civilbefolkningen var större än antalet bland de stridande. 
Denna utveckling har sedermera hållit i sig i vad avser såväl Korea- som 
Vietnamkrigen. Under första världskriget var 13 procent av alla dödade 
och sårade civila. Men i andra världskriget var 70 procent civila. I 
Koreakriget hade siffran stigit till 84 och i Vietnamkriget till 90 procent. 
Det är talande siffror. 

Orsakerna till denna utveckling ligger i såväl vapenteknologins för
störelsestyrka som i krigföringens ökade rörlighet. En relativt stationär 
arme som f ö mest bestod av yrkesfolk, och därför av naturliga skäl inte 
var så stor, kunde inte gärna åstadkomma så mycken förstörelse bland 
civilbefolkningen, även om den kunde vara nog så fruktansvärd i det 
enskilda fältslaget, om en stad brändes ned e dyl. Men det var ändå 
relativt få människor som berördes jämfört med offren för omfattande 
flygbombningar i Tyskland inte minst eller kärnvapnen mot Hiroshima 
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eller Nagasaki. Både de ökade totala styrkorna och deras ökade rörlig
het har vidare medfört att de i stora mängder rör sig över relativt stora 
territorier som kanske dessutom erövras och återerövras flera gånger. 
Då blir förstörelsen enorm och civilbefolkningen kan inte undgå att 
drabbas i kolossal grad. Det finns också flera som kan beröras i dagens 
värld än för, säg, fem hundra år sedan. 

Det är emellertid av betydelse att notera att förlusterna efter världs
krigen ändå tenderat att sjunka. Denna tendens vilar emellertid givetvis 
på ett mycket kort perspektiv. Som Michael Howard påpekar i "War 
and European History" dröjde det hundra år efter Napoleonkrigen till 
man ånyo gav sig i kast med ett internationellt storkrig. Första världs
kriget representerade ändå på ett sätt ett slags krig som var "omodernt" 
redan när det utkämpades. Det var ett krig med begränsade territoriella 
syften, men klara politiska målsättningar i maktpolitiskt hänseende. 
Men själva kriget kom i något slags skärningspunkt mellan massar
meerna och teknologisk utveckling. Resultatet blev ställningskrig och 
fåfänga försök att bryta det utan tillgång till de medel som kunde åstad
komma detta. Tanks och flyg var alltför outvecklade för att i ett litet 
större perspektiv kunna påverka utgången av kriget. Det var kulspru
tans och artilleriets krig framför allt. Förlusterna var sådana att de gav 
en tankeställare för planerare och strateger. Och i och med det andra 
världskriget hade krigets karaktär förändrats radikalt. Nu var kriget 
rörligt. Flyg och pansar såg till att det blev rörligt och snabbt. Vansin
niga attacker a la Somme o dyl under det första världskriget förekom 
inte längre så ofta. Något hade man lärt av historien. 

Andra världskriget var ändå givetvis ett oerhört omfattande krig. När 
världen för andra gången under ett sekel råkat ut för en så omfattande 
konflikt var det dags för det begränsade kriget att komma tillbaka. 
Denna debatt har redan berörts ovan. 

Man brukar i allmänhet hävda att den s k dödlighetsfaktorn i kärn
vapnen redan i och för sig skulle kunna medföra att ett framtida krig 
skulle leda till väldiga förluster av hittills oanad omfattning. Det är inte 
säkert. Moderna forskare har räknat ut att dödlighetsfaktorn hos t ex 
ett modernt attackplan är åtskilligt större än hos ett taktiskt kärnvapen. 
Dessa båda typer av vapen skulle således numera inte längre alltid 
kunna hållas åtskilda med avseende på dess förstörelseförmåga, varför 
det vore svårt att dra alltför vittgående slutsatser om förlustutvecklingen 
ett eventuellt framtida krig. I och med att krigen nu förs delvis av andra 
typer av stater och får annan karaktär kan det bli än svårare att uttala 
sig om trenden i förlustutvecklingen. Den måste i så fall sättas i relation 
till antalet insatta trupper, utrustning, längden på konflikten osv. 

6. Krigens lokalisering

Förlusterna har således hittills kulminerat med andra världskriget.
Kan man med ledning av de nu aktuella böckerna dra några slutsatser 
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angående krigens lokalisering? Var har krigen utkämpats, av vilka stater 
och hur många? Praktiskt taget alla de krig som behandlas i de aktuella 
böckerna har utkämpats i Europa, eller som sjuårskriget, Napoleonkri
gen, första och andra världskrigen utkämpats med Europa som utgångs
punkt. Det enda undantaget före 1950 är rysk-japanska kriget 1904-
1905 som behandlas i David Walders bok.*) Snarare än att vara något 
atypiskt var väl detta krig, som Walder också påpekar, ett slags förspel 
till vad som komma skulle. Det var det första kriget en utomeuropeisk 
stat vann, där europeernas under kolonialepoken oftast visade överläg
senhet sattes ifråga. Men Japan var egentligen ett mycket europeiserat 
land i vissa, i detta sammanhang väsentliga, avseenden. Dess krigsmakt 
var tämligen modern, såväl till lands som till sjöss. 

Andra världskriget skulle, som John Lukacs säger redan i titeln till sin 
bok, bli "The Last European W ar". Med detta menar inte Lukacs att 
Europa skulle bli förskonat från krig i framtiden - fast man ju också 
kan konstatera att så i princip (undantag var det grekiska inbördeskriget 
1946-1949) varit fallet sedan 1945 - utan att de krig som Europa från 
1941 varit involverat i styrts och kommer att styras av utomeuropeiska 
makter. De båda större krig som förts sedan andra världskrigets slut, 
Koreakriget och Vietnamkriget, bekräftar tesen om den geografiska 
spridningen av krigen. Befrielsekrig mot kolonialmakterna respektive i 
en förmodligen alltmera ökad omfattning krig mellan olika utomeuro
peiska stater hör till den utveckling vi fått bevittna sedan 1945. 

Detta har också medfört att de stater som varit inblandade i krigen 
från medeltiden till nyare tid varit i stort sett desamma: Frankrike, 
England, Tyskland och dess föregångare (Preussen och Österrike), 
Ryssland och Turkiet, har hela tiden varit huvudkombattanterna fram 
till och med första världskriget, då USA ändå spelade en relativt blyg
sam roll. Med andra världskriget spelar USA en annan och domine
rande roll och därefter har de europeiska staterna inte deltagit i alls 
samma utsträckning. Vietnamkriget, Suezoperationen representerar här 
en vändpunkt hittills. Flera stater, som länge deltog i de omfattande 
krigen, har mer eller mindre t v  försvunnit ur syndaregistret: Sverige, 
Turkiet, Portugal, Danmark, Spanien. Och flera europeiska stater före
faller alltså vara på väg att lämna "the war society" - för hur länge vet 
förstås ingen. Men mycket tyder på att Europa - såväl öst som väst -
numera bildar ett slags säkerhetsgemenskap (om denna term se Deutsch 
m fl, Political Community in the North Atlantic Area, Princeton Uni
versity Press, Princeton 1957). Det skulle alltså kunna innebära att kri
get håller på att bli omodernt i den industrialiserade världen. Det inne
bär inte att konflikter skulle saknas, endast att de får en annan form än 

* Boerkriget är på sitt sätt en parallell till rysk-japanska kriget. Med viss möda, och i

någon mån hindrad av inrikespolitiska faktorer, lyckades engelsmännen till slut besegra
boerna. Men myten om imperiernas oövervinnerlighet hade fått sig en törn,
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krig. Även om riskerna i den nordatlantiska och öst-västliga världen är 
mindre, kommer krig, och gör så redan, att inträffa utom denna del av 
världen ( om denna debatt, se närmare min "Krig och surrogatkrig", 
Stockholm 1976). Man kan självfallet inte heller bortse frän att försvaret 
har en väsentlig utrikespolitisk sida. Det finns sålunda, även om man 
godtar att risken för krig i vår del av världen är mycket mindre än 
tidigare, goda skäl att ge vår utrikespolitik det ryggstöd som vårt relativt 
starka försvar ger. 

De flesta krig har alltså utkämpats av en kärngrupp stater under en 
fem-sex hundra års tid. Att det politiska maktcentrum har förskjutits 
utanför Europa är tydligt. Den geopolitiska bilden är en annan. Samti
digt har antalet stater också undergått en förändring med andra världs
kriget som i detta avseende hittills inneburit en vändpunkt: i detta deltog 
ett stort antal stater, mycket större än under första världskriget. Denna 
förskjutning berodde inte på att så många nya stater tillkommit mellan 
dessa båda konflikter, utan snarare på att det andra världskriget var 
mycket mera rörligt och involverade ett mera vidsträckt territorium 
såväl i Europa som utanför. Europas politiskt perifera stater i Norden 
och i Sydeuropa (Spanien) liksom Schweiz höll sig utanför det första 
medan Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige och Turkiet inte deltog i det 
andra. 

Det förefaller således som de båda världskrigen också i detta hän
seende hittills utgör en vändpunkt. Definitionsmässigt måste färre stater 
delta i krig som inte får världskrigskaraktär. Men förskjutningen från 
krig rörande Europas kärnland till andra områden i världen har medfört 
att bara den eller de stater som har direkta intressen i regionen deltar. Så 
vid försvar av kolonier mot inhemska befrielserörelser och vid skydd av 
egna allierade eller skyddslingar från anfall utifrån eller från motstån
dare inom landet till regimen ifråga. De europeiska makter som deltagit 
i de flesta krigen sedan medeltiden har inte längre samma direkta intres
sen eller, för den delen, förmågan att föra utomeuropeiska krig, långt 
hemifrån och utan politiskt stöd hemma för något som medborgarna 
inte upplever som väsentligt eller relevant. Varken viljan eller förmågan 
föreligger således (om denna senare väsentliga aspekt se Andrew Mack, 
"Why Big Nations Lose Small Wars", World Politics Vol XXVII:2, 
January 1975). De franska erfarenheterna i Vietnam avskräcker, givetvis 
liksom USA:s egna numera. Fransmännens blixtaktioner i olika afri
kanska stater på senare tid har inte riktigt samma karaktär som ett mer 
omfattande krig av typen Vietnam. 

7. Krig och politik

"Kriget är en fortsättning av politiken med andra medel" är säkerli
gen ett av de mera berömda citaten i den politiska jargongen. Det utta
lades av Carl von Clausewitz och har i historien ofta misstolkats. Vad 
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Clausewitz med detta uttalande ville säga var helt enkelt att det fanns en 
relation mellan krig och politik, mellan krig och politiska målsättningar. 
Inte så mycket att kriget var ett helt naturligt instrument för politiska 
syften - detta är denna tolkning som alltid görs - utan att kriget måste 
ses i ett politiskt sammanhang. Kriget måste således ha ett politiskt syfte 
som står i någon rimlig proportion till möjligheterna. Det är detta tema 
som tas upp i Bernard Brodies "War and Politics". Brodie visar här 
vilken relation som förelegat mellan de båda motsatserna i första, andra 
världskrigen liksom Korea• och Vietnamkrigen. Det måste finnas någon 
uppfattning om varför man slåss. Att föra ett krig och bortse från de 
politiska aspekterna, säger Clausewitz, vore att tro att krig bara förs av 
hat. Det är ingalunda fallet. Politiska målsättningar måste finnas eller 
funnits. 

Sedan är det en annan sak att Clausewitz diktum verkligen inte haft 
den betydelse det kunde ha haft. Vad Brodie gör i sin bok är alltså att 
undersöka om det fanns någon politisk mening i de krig som förts under 
detta sekel. Under första världskriget blev det ganska snart klart att de 
krigsplaner som de ledande makterna stred efter, icke kunde följas. 
Schlieffenplanen misslyckades, det korta men våldsamma krig man vän• 
tade blev något annat, ett långt utnötningskrig, som kunde avgöras först 
efter fyra år och utomeuropeisk intervention. Politikerna blev förvirrade 
inför utvecklingen, hade inte riktigt grepp om vad som hände och lät de 
egentligen obetydligt mindre förvirrade militärerna föra kriget. Det 
fanns de som insåg dess meningslöshet. Flera förslag av innebörd fred 
utan sanktioner lades fram. Men detta framläggande ledde endast till att 
vederbörande - Woodrow Wilson i USA, Lord Lansdowne i England 
och Hans Delbrilck i Tyskland blev utsatta för väldiga attacker. 
Följden blev att det fortsatte till dess centralmakterna, läs Tyskland, 
helt enkelt inte längre orkade föra kriget mera och kände att hemma• 
fronten sviktade. 

Första världskriget är sålunda enligt Brodie ett exempel på ett krig 
där relationen krig•politik var eller blev alldeles för tunn. Krigsmålen 
reviderades först efter hand som krigslyckan växlade - de deltagande 
staterna stred inte efter någon fast plan. Schlieffen hade för sin del sagt 
att om inte hans plan lyckades vore det dags för Tyskland att söka 
inleda förhandlingar om fred. Snabb seger i väster och därefter kampanj 
i öster kunde det inte bli till följd av Marneslaget. 

Att man sedan vann vid Tannenberg i öst innebar inte att Ryssland 
var krossat. Tvärtom repade sig den ryska krigsmakten förvånansvärt 
snabbt, som Norman Stone påvisar i sin "The Eastern Front 1914-
1917". Denna återhämtning hade visserligen del i katastrofen 1917 så 
tillvida att omställningen till krigsproduktion etc förorsakade fördel• 
ningsproblem i det ryska samhället, inflation, kommunikationsstock• 
ningar etc. Men detta kunde tyskarna inte gärna veta förrän 1916 eller 
1917. Man trodde att Ryssland var krossat efter Tannenberg och att 
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kriget därför kunde fortsättas till ett lyckligt slut. Men när Ryssland 
1917 rasade började västfronten att svikta. USA kom med i kriget. 
Därmed var det på sikt förlorat om man inte kunde knäcka sina fiender 
innan USA på allvar var engagerat. Det gick nästan, men marsoffensi
ven 1918 var alltför mycket av hasardspel för att ha en rimlig chans att 
lyckas om inte allt gick efter ritningarna. Och det gör det sällan i krig. 

Andra världskriget utkämpades för bestämda politiska syften från 
båda håll. I vad avsåg de allierade, vars politiska målsättningar snart 
blev mera intressanta än Hitlers, lät de sina åtgärder styras av det över
ordnade målet "ovillkorlig kapitulation". Det är en i internationella 
konflikter historiskt ovanlig målsättning. Men den kunde vinna allmän 
anslutning helt enkelt därför att Hitler var den han var och att hans 
regim och politik väckte allmän avsky över snart sagt hela världen. 
Likafullt fick man mot slutet av kriget se en konflikt mellan Churchill, 
som ville sätta de politiska målsättningarna före de militära, och Roose
velt/Truman som ville överlåta till militärerna att verkställa målet 
"ovillkorlig kapitulation". Det visade sig i efterhand att från de alliera
des synpunkt den brittiske premiärministern "hade rätt" när han sökte 
pådyvla Eisenhower m fl åtgärder som skulle förbättrat de allierades 
position i Potsdam. Generalen Bradley framhöll för sin del att han inte 
ville offra några soldater för rent politiska mål. Men det var just sådana 
uttalanden som Clausewitz' berömda tes vänder sig emot. Vad handlar 
då det hela om, frågar Brodie med Clausewitz, om inte att använda 
militär makt för politiska syften? 

Med samma motivering försvarar Brodie insättandet av kärnvapen 
mot Hiroshima och Nagasaki. Detta beslut var inte något exempel på 
militärt vansinne. Det var ett beslut som dikterades av en vilja att få slut 
på onödigt lidande, som invasionen mot den japanska ögruppen skulle 
medföra. I ett litet längre perspektiv, menar Brodie, kanske man gjorde 
mänskligheten en tjänst. De japanska offren var fruktansvärda, men 
kanske ändå inte förgäves, säger Brodie. Det är inte så svårt att följa 
hans logik här, men känslorna stretar emot hos läsaren. Även om det är 
sant att offren från t ex den allierade bombningen av Dresden 1944 var 
flera än vid någon av attackerna mot de två japanska städerna, har 
dessa en särskild moralisk dimension, som inte kan glömmas bort. 
Denna moraliska dimension har f ö kommit igen i senare tider i den s k 
neutronbombsdebatten, där man diskuterar ett vapen med i och för sig 
mindre effekter än vissa andra s k taktiska kärnvapen, men ändå hems
kare genom att de betonar den fruktansvärda radioaktiviteten, 

Den komplicerade relationen mellan krig och politik diskuteras vi
dare i Brodies behandling av Korea- och Vietnamkrigen. När det gäller 
det förra kriget koncentrerar han sig särskilt på den punkt då krig och 
politik s a s  skiljdes åt, nämligen överskridandet av 38:e breddgraden 
hösten 1950, som i sin tur ledde till den kinesiska interventionen. Först 
fanns det en rimlig relation mellan krigsmäl och krigets förande. Det 
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gällde att kasta tillbaka angriparna norr om denna parallell. Men sedan 
gjorde man några halsbrytande felkalkyler ifråga om Kinas reaktion. 
Dessa medförde att kriget förlängdes med flera år och svåra förluster 
lades till de redan inträffade. Det är klart att det inte var lätt för Truman 
att ha att göra med den självsvåldige och, i kraft av sin praetorianska 
personlighet, populäre McArthur, Men sedan detta skett kunde man i 
alla fall inleda förhandlingar med nordsidan. Att dessa sedan blev 
mäkta långvariga berodde inte minst på att man inte kunde komma 
överens i den svåra frågan om repatriering av fångar förrän efter ytterli
gare två års krig. 

Koreakriget var således inledningsvis ett krig där försvararna hade ett 
klart definierat krigsmål, men där man under intryck av landstigningen 
i Inchon och dess framgång sedermera lät en militär utan större politiskt 
förstånd ta befälet. På sätt och vis hände detta igen under Vietnamkri
get. Här vilade hela den politiska analysen på felaktiga premisser, som 
sedermera med all önskvärd tydlighet visat sig. Man såg det på ameri
kanskt officiellt håll som en test på USA:s vilja att stå emot en, väsent
ligen Kinastödd, intervention av ett land mot ett annat. Man drog felak
tiga paralleller med det kalla krigets Europa och Koreakriget, som verk
ligen var något helt annat. Allteftersom det visade sig omöjligt att uppnå 
krigsmålen, justerade man de militära kraven på personal. Eskaleringen 
pågick hela tiden och utan några påtagliga resultat. USA:s legala bas för 
ingripandet, SEATO-fördraget, var oklart, stödet hemifrån alltmera ur
holkat allteftersom opinionen insåg krigets vanvett. Och regimen i Sai
gon var alltmera sönderkörd och ur stånd att själv i någon väsentlig 
grad bidra till krigets slut - annat än genom sitt fortgående sönderfall. 

Återigen, skriver Brodie, fanns ingen relation mellan krig och politik. 
På vilken analys vilade ingripandet i Vietnam, vad var rimliga mål? Allt 
var fel. Och så gick det som det gick. 

I Brodies bok diskuteras också det fenomen som alltmera tilldragit sig 
uppmärksamhet i den strategiska debatten under senare år, nämligen 
förhållandet mellan civila och militärer. Han menar, helt riktigt, att ett 
nära samarbete här är av nöden. Inte minst har det blivit det som 
krigens omfattning numera är sådana att en noggrann avvägning av 
krigsmål och krigföring måste ske. Man måste, då riskerna är så stora, 
hålla sig till Clausewitz diktum om kriget som en fortsättning av politi
ken med andra medel, fast rätt tolkat. Att den politiska målsättningen 
för krigen som t ex i Vietnam alltmera övergick till McNamara och 
olika s k länstolstrateger innebar ingalunda att överensstämmelsen mel
lan krig och politik blev bättre. Den blev under Lyndon Johnson - som 
själv deltog aktivt i planeringen - McGeorge Bundy och W alt Rostow 
minst lika defekt som tidigare. I och för sig torde det vara obestridligt 
viktigt att de civila beslutsfattarna kommer in i bilden. Det torde all 
erfarenhet visa. Men det sätt var på detta hittills skett, i Vietnamkriget, 
manar inte heller till efterföljd. Det hela måste väl konstrueras så att den 
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civila politiska ledningen anger ramarna för krigföringen fast och klart 
och militärerna utför dessa. En alltför detaljerad civil styrning har inte 
lett till någon förbättring av förhållandet mellan krig och politik. En 
olycklig erfarenhet av Vietnamkriget var att de civila i Vita Huset och 
Pentagon började lägga sig i rent operativa ting. Denna inte onaturliga 
frestelse ledde sedan till nya olyckor. 

8, Vilka faktorer är avgörande för krigets utgång? 

Brodie berör inte, liksom egentligen inte heller övriga författare, mera 
direkt vilka faktorer som varit avgörande för krigens resultat. Det är 
dock ett slags information som kan vaskas fram ur dem. 

Beror utgången av de berörda krigen på fältherrarna, på styrkerela
tionerna, på de teknologiska nivåerna, på soldatmoralen, på geografin, 
eller till slut på de ekonomiska resurserna? Svaret på denna fråga skulle, 
kunde man kanske tro, ligga i den senare faktorn. Men så är det inte, 
sett i ett historiskt perspektiv, annat än om man beaktar långa krig. Det 
är t ex uppenbart att ententens överlägsna resurser till slut fällde avgö
randet i första världskriget. Det är lika självklart att detta var fallet i 
andra världskriget i vad avser de allierades kamp mot axelmakterna. 
Med all sannolikhet insåg, som John Lukacs anmärker i sin nya bok 
"Year Zero" (Anchor Press Doubleday, New York 1978) Hitler detta 
redan tidigt. Barbarossa var därför ett slags hasardspel. På samma sätt 
var det fullt klart att japanerna visste med sig (som man kan läsa i 
Robert Butows utmärkta "Tojo and the Coming of the War", Princeton 
University Press, Princeton 1962), att deras chans låg i en snabb seger. I 
ett längre perspektiv hade man fullt klart för sig att det inte skulle gå. 

Dålig moral, sämre utrustning, ojämlika initiala styrkerelationer kan 
spela en roll i ett kortare krig, men inte i ett långt. Detta är ju en fråga 
som häftigt debatteras i USA från och till. Vad man fruktar är, som 
framgått redan ovan i resonemanget om kort eller långt krig, att rys
sarna t ex genom ett överraskande angrepp skall kunna eliminera den 
fördel som västvärlden alltjämt anses ha i vad avser resurser. 

Men ser man till de övriga krig som förts och som tas upp i de här 
aktuella böckerna, blir slutsatserna litet mera osäkra. Om t ex utgången 
av trettioåriga kriget hade så mycket med resurser att göra är nog inte 
oomstritt. Visserligen fanns det växande Frankrikes pengar bakom den 
protestantiska alliansen, men en del krigsvetenskapliga nyordningar 
spelade säkert in. Gustaf Il Adolf brukar ofta anföras ha infört nyda
nande element i krigföringen när det gällde organiserandet av sina trup
per och viss utrustning i form av nya musköter. Såväl Howard som van 
Cleveld tar upp Gustaf Adolfs insatser. (Detta ämne berörs vidare t ex i 
Robert Osgoods och Robert W Tuckers läsvärda "Force, Order and 
Justice", Johns Hopkins University Press, Baltimore 1967). Hundraårs
krigets utgång, i alla händelser ett slag som vid Agincourt 1415, berodde 
i sin tur bl a på de engelska bågskyttarnas överlägsenhet, vilken var 
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både teknisk och organisatorisk. Så framställer i alla fall John Keegan 
saken i sin "The Face of Battle". 

Sjuårskriget 1756-1763 blev på ett sätt en seger för den preussisk
engelska alliansen. Dels lyckades man hindra att den resursmässigt myc
ket svagare parten Preussen under Fredrik den Store - fast här spelade 
slumpen med tronbytet i St Petersburg in - alldeles krossades av sina 
överlägsna fiender. Dels vann engelsmännen, som huvudsakligen förde 
ett annat krig och främst mot Frankrike om kolonierna, en betydande 
seger. I Napoleonkrigen vidare var det en kombination av dessa fakto
rer som till slut fällde Napoleon, utöver den att Frankrikes resurser inte 
i längden kunde förslå mot Rysslands, Englands, Österrikes och Preus
sens. Enahanda var förhållandet med Krimkriget där Ryssland inte 
ensamt kunde, ens i ett förhållandevis begränsat krig på en avlägsen 
krigsskådeplats, klara de förenade krafterna hos Turkiet, England och 
Frankrike. Det dansk-tyska krigets utgång 1864 var förutbestämd. 
Preussens krossande av Osterrike 1866 hade emellertid inte med resurser 
att göra. Kriget varade sju veckor. 

Den allmänt omfattande meningen att ett långt krig gynnar den re
sursstarka makten stöds av överväldigande historisk bevisföring. Men 
vilka faktorer kan ha betydelse i ett kortare krig? Frågan har redan 
antydningsvis besvarats. Organisationsförmåga, tur, lokal överlägsen
het, överraskningselementet, väder, bättre fältherrar, bättre kännedom 
om terrängförhållanden, bättre vapen är några av de faktorer som alltså 
spelar in. 

Kombinationen av organisationsförmåga, bättre utbildning och vissa 
teknologiska element i form av nyare vapen har varit väsentliga fakto
rer. De har således spelat in i hundraårskrigen (bågskyttar), trettioåriga 
kriget (musköter), sjuårskriget (utbildning och formationer), Napoleon
krigen, tysk-österrikiska och fransk-tyska kriget sammalunda. Det är 
också uppenbart att ledande personligheter i ett kortare krig eller i ett 
bestämt fältslag haft ett avgörande inflytande. Fredrik den Store liksom 
Napoleon var omvittnade militära snillen, kanske också Gustaf II 
Adolf, fast detta nog är mera omstritt. Paret Bismarck-Moltke var na
turligtvis i de båda tyska enhetskrigen en rätt svårslagbar kombination 
när det gällde att välja rätt tidpunkt för krigen, neutralisera sina övriga 
potentiella motståndare och samtidigt lägga fram realistiska, och som 
det visade sig,framgångsrika krigsplaner. Det är också givet att enstaka 
fältherrar som paren Hindenburg-Ludendorff ( eller snarare deras 
stabschef Max von Hoffman), Hitlers von Manstein eller von Rundstedt 
haft stor betydelse. 

Man kan också i böckerna finna åtskilliga exempel på den inverkan 
som mindre snillrika fältherrar haft, eller på den inverkan som följt på i 
och för sig framgångsrika krigsledares mindre snillrika infall. Man tän
ker på Churchills Gallipoliföretag under första världskriget, på Stalins 
strategi under början av Barbarossaoperationen, på Hitlers Stalingrad, 
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på Mark Clarks kampanj i Italien 1944 etc. Också dessa exempel bety
der att personligheterna på kort sikt kan ha mycket stor inverkan. Om 
Stalin t ex från början, som Albert Seaton anmärker i sin i övrigt ganska 
ointressanta och träaktiga bok, inte tillgripit strategin att söka stå emot 
Hitler hade det gått bättre. Han borde först ha dragit sig tillbaka enligt 
Kotusovs metod 1812. Det blev sedermera också hans naturliga strategi, 
men försöken att till att börja med sätta stopp för Barbarossa kostade 
Ryssland enorma förluster och medgav Tyskland motsvarande fram
gångar. Sedan lärde sig Stalin, som Seaton skriver, medan Hitler bör
jade tillämpa Stalins inledningsvis beskrivna metodik. Detta ledde till 
katastrofala resultat, inte minst vid Stalingrad, men också senare under 
reträtten genom Ryssland. 

Det finns i krigshistorien många exempel på korta krig som avgjorts 
genom något glansfullt taktiskt drag och där alltså personligheterna 
spelat en avgörande roll. Men krig är som allt annat en samverkan 
mellan flera faktorer av strukturell och personlig art. Också andra fak
torer än resurser har alltså spelat in. Otaliga exempel på tur och otur, 
sammanträffanden, överraskningar, kan letas fram ur böckerna. Allt 
detta demonstrerar vad Clausewitz så starkt underströk, nämligen det 
element av slump som är involverat i varje krig. Även små navigerings-, 
väderleksavläsnings- m m fel kan ha de mest enorma konsekvenser för 
ett slags och därmed, i alla händelser på kort sikt, ett krigs utgång. Den 
noggranna planering som åtminstone numera ligger bakom varje större 
fälttåg, är alldeles nödvändig. Man sätter större eller mindre styrkor på 
marsch, mycket komplicerad materiel är inblandad, allt måste stämma. 
Men lika säkert är att planeringen kommer att slå fel. Ovan diskutera
des sambandet mellan operativa förband och trängens möjlighet för
sörja dessa. Van Clevelds fina bok lär en att den mest välplanerade 
operation oundvikligen kommer att stöta på oförutsedda händelser, 
militära, väderleksmässiga, etc. Den ofta omtalade sovjetiska marschen 
till Kanalen på 48 timmar är därför snarast en teoretisk omöjlighet. Den 
kommer med all sannolikhet att stoppas varaktigt eller tillfälligt, alter
nativt att påskyndas om motståndet är svagare än man trott. Men exakt 
så som planen förutser går det aldrig. 

Den militärt underlägsna nationen kan genom olika faktorer vinna ett 
krig över en överlägsen. Rysk-japanska kriget är ett exempel på ett 
sådant. Och det finns många exempel i olika fältslag under alla de krig 
som här behandlats. Men i rysk-japanska kriget kunde Japan, med en 
allians med det mäktiga England som ryggstöd, anfalla Rysslands Fjär
ran Österndelar utan att ryssarna kunde sätta in alla styrkor mot dem. 
Hade så skett hade Japan givetvis varit slaget i det långa loppet. Men 
regeringen i St Petersburg kunde inte på grund av flaskhalsar (bristande 
järnvägskapacitet bl a) transportera så mycket trupper till området som 
skulle behövts, och i tid. Man kunde inte heller med tanke på den 
fastvuxna situation som rådde mellan de i Europa närvarande mak-
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tema, överge sin västliga gräns. Följden blev att japanerna hade en 
avgörande lokal överlägsenhet. När sedan tsarens regim råkade ut för 
allvarliga inrikespolitiska störningar under 1905 års revolutionsförsök 
var Ryssland moget för fred. Japanerna hade således genom envishet, 
lokal överlägsenhet och en total brist på respekt för förluster - man 
förlorade sammanlagt 85 000 man mot ryssarnas 45 000 - vinna ett 
krig mot det i alla hänseenden överlägsna Ryssland. Det blev ett kort 
och framgångsrikt krig. Men alltså för Japan. 

Det finns inte tillräckligt statistiskt underlag för att påstå att segrarna 
i krig förlorar mindre folk är tvärtom. Det finns, förutom det rysk-ja
panska kriget åtskilliga krig - såväl första som andra världskriget kan 
nämnas där segrarna (Ryssland/Sovjet i de två senare fallen, men det 
är diskutabelt om Ryssland/Sovjet egentligen tillhörde segrarna i första 
världskriget) förlorat avsevärt mera än förloraren Tyskland. Men ex
emplen på motsatsen dominerar. 

Resonemangen ovan förefaller inte sakna intresse. Men några dylika 
återfinns inte i de här diskuterade tolv böckerna. De förekommer på 
annat håll, i vetenskapligt mera ambitiösa studier (David Singer, Melvin 
Small "The Wages of War 1816-1965", Wiley & Sons, New York 
1972). Man lär sig en del om krigets struktur från en del sådana statis
tiska redovisningar. Man kan inte rimligen begära av krigshistoriska 
studier av den typ som här varit uppe till behandling skall innehålla 
komparativa analyser av denna typ. Men nog kunde man begära, även 
i en rent deskriptiv framställning som David Walders "The Short Illust
rious War" eller Albert Seatons "Stalin as a Military Commander" -
båda i och för sig säkert bra exempel (den förra dock mera än den 
senare) på traditionell engelsk krigshistorisk framställnin$ - en mera 
systematisk diskussion av de faktorer som avgjort krigen. Även om man 
kan finna dessa typer av rent deskriptiva framställningar vara intressant 
läsning, kan man ändå kräva något mera av böckerna. De flesta ger en 
del sådana insikter. Dessa är förvisso ojämna, men förekommer. Det är 
nog ändå så att Seatons bok är den enda som ter sig rätt onödig när det 
gäller bidrag till förståelsen av det enormt betydelsefulla samhällsfeno
men som krig är. Stones "The Eastern Front" är i och för sig uppbyggd 
på samma stilmässiga grund, men den innehåller så mycket mera av 
insikt och nya ideer om första världskriget. De flesta andra böckerna är 
således i mer eller mindre grad inriktade på särskilda problem som de 
bidrar till att kasta delvis nytt ljus över. 

Krigens konsekvenser 

Även om de allra flesta böckerna bidrar till frågan om analysen av 
krigs förlopp, karaktär och varaktighet, är det bara en som behandlar 
en annan viktig sak, nämligen krigens konsekvenser, Dessa ägnas stort 
utrymme i John Lukacs rätt originella "The Last European W ar: Sep-
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tember I 939-December 194 I". Lukacs beskriver inte bara, fastän han 
är mera översiktlig än andra historiker, själva krigets förlopp. Han 
ägnar sig också åt de följder det fått för ekonomierna i de krigförande 
staterna, det sociala livet, för politiska partiernas karaktär och samman
hållning, för kosthållet, för migrationen i Europa, m m. 

Det Europa som gick i krig 1939 och som reste sig ur askan 1945 var 
två helt olika världsdelar; i en senare bok kallar alltså Lukacs detta 
senare år för Ar Noll. Inte nog med att kartan var annorlunda, att 
Ryssland/Sovjet växt västerut och Tyskland krympt, liksom ett antal av 
dess allierade. De politiska sytemen hade ändrats i flera stater, från 
halvfeodala diktaturer i Östeuropa (utom Tjeckoslovakien) till kömmu
nistiska sådana under sovjetisk färla. De fascistiska diktaturerna hade 
försvunnit och i två fall ersatts av demokratiska system i vardande 
(Västtyskland och Italien). 

Men kriget hade också medfört väldiga andra politiska omflytt
ningar. Högern hade splittrats. En del hade gått med fascisterna och 
blivit kollaboratörer (Petains franska höger), medan andra högerkrafter 
blev ursinniga, och ibland t o m ledande, motståndsmän mot fascister
nas välde eller ockupation. Vänstern svek också, kommunisterna under 
Ri�bentroppaktens tid. Såväl en mindre del av dessa som av socialis
terna anslöt sig till fascisterna. Men i motståndsrörelserna blev seder
mera såväl kommunister som socialister bättre representerade än de 
konservativa eller liberala partierna. 

Kriget innebar inte bara systemförändringar och politiska kval för de 
etablerade partierna. Ett helt i Europa väl företrätt folkslag, judarna, 
utrotades nästan före kriget hade de varit talrika i såväl Polen som 
Tyskland och de östeuropeiska randstaterna. Men efter det hade de 
reducerats till en folkspillra, som dessutom i stora skaror snart skulle 
lämna Europa helt och hållet. Det innebar också väldiga folkförflytt
ningar. Europas etniska karta förändrades markant. Tyskar flyttade 
västerut, från Polen och det gamla Tysklands östra delar, och norrut, 
från de östeuropeiska staterna Ungern, Tjeckoslovakien och Rumänien, 
finnar flyttade från Karelen till Finland, polacker västerut till de nya 
delar av Polen medan andra delar österut annekterades av Sovjet. 

De väldiga fältslagen innebar också att enorma människomassor till
fälligt lämnade sina hem och att stora, men ändå relativt kortvariga 
folkvandringar ägde rum. Man räknar t ex med, skriver Lukacs, att tre 
miljoner belgare var ute på landsvägarna bara under det korta tyska 
fälttåget mot Belgien 1940. 

När det gällde ekonomierna innebar kriget en betydande förändring. 
Det brukar med all rätt påpekas att den tyska ekonomin inte förrän 
1943 sattes på full krigsfot och att ekonomierna i allmänhet var mindre 
engagerade i krigsansträngningarna än man ofta trott. Men kriget med
förde en tidigare okänd grad av statskontroll av ekonomierna. Staten 
utfärdade riktlinjer för produktionen, införde pris- och lönekontroll, i 
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allt en grad av centralstyrning som före kriget var helt okänd. Det skulle 
också efter det vara svårt att återställa ekonomierna till vad de varit i 
detta avseende före utbrottet. Svarta börsen blev ett i de flesta länder 
accepterat medel att bistå de tröga fördelningsmekanismer som de hårt 
centralstyrda ekonomierna i många länder medgav. Överhuvudtaget 
steg produktionen våldsamt. Folk fick arbete i den mån de inte var 
engagerade i kriget. Marknadskrafterna, "ekonomins lagar", sattes ur 
spel, utan synbara dåliga resultat. Byråkratin växte lavinartat. Det tar 
folk att administrera en centralstyrd och ransonerad ekonomi. 

Denna ekonomiska utveckling medförde i sin tur, parallellt med den 
mentalitet som ett externt hot kan skapa, en social utjämning. Medel
klassens framsteg påskyndades, men också arbetarklassens, menar Lu
kacs. Den gamla statsbärande bourgeoisen försvann eller förlorade i all;:i. 
fall mycket av sin makt. Den alltmera teknologiskt krävande krigspro
duktionen medförde att klassgränser i arbetet tunnades ut, att den so
ciala rörligheten helt enkelt blev större än tidigare. Motståndsrörelserna 
kunde inte heller tolerera klasskillnader o dyl. Könsskillnaderna påver
kades också av kvinnornas arbete i försvarsindustrin. 

Samtidigt som dessa ting inträffade visade sig människor som förr, 
också under ett totalt krig, vara i stånd att anpassa sig till mycket 
ändrade förhållanden. Denna anpassning gick som sagt ibland till över
drift, man blev samarbetsman med ockupanterna för att få leva ett 
"normalt" liv. Samarbetsmännen fanns i alla samhällsklasser som Lu
kacs påpekar, utan att närmare gå in på den viktiga frågan vad som 
konstituerar en samarbetsman och vad som gör en motståndsman. Mod 
eller tillfälligheter? Förmodligen båda faktorerna. 

Lukacs pekar också på de nya insteg som begrepp som "propaganda" 
gjorde liksom "satelliter" och "frivilliga". Propaganda hade väl funnits 
förut, men aldrig i denna omfattning och som ett direkt massinstrument 
i krigföringen. Kriget medförde trots allt inte sådana enorma territo
riella förändringar som många andra krig. Hitler och senare Stalin sökte 
regera andra länder som satelliter genom att sätta mot dem vänliga 
regimer vid makten i ett stort antal länder. Betydande mängder av frivil
liga strömmade, inte minst till Hitlers armeer. Man kan givetvis fråga 
sig hur frivilliga de egentligen var, men hela begreppet fick en omfatt
ning som var ny. Man upplevde för första gången vidare ett nät av 
exilregeringar, som "regerade" från andra staters territorium när deras 
eget land körts över av Hitler och hans allierade. 

Om således andra världskriget medförde omfattande territoriella, et
niska, sociala, ekonomiska, kulturella, m m förändringar kan man gi
vetvis säga att dessa skulle inträffat ändå. Men kriget påskyndade dem. 
Och alla förändringarna hade kommit för att stanna. Krig av denna 
omfattning är således potentiellt det internationella samfundets största 
systemförändrande faktor. Intet annat krig har väl som andra världskri
get medfört sådana snabba och varaktiga förändringar både internt i 

77 



många av de deltagande staterna och i den internationella maktbalan
sen. Det finns givetvis exempel på krig som medfört mycket begränsade 
systemfördändringar. Men status quo blir det aldrig fråga om. Napo
leonkrigen likaväl som första världskriget medförde omfattande föränd
ringar av den typ som Lukacs beskriver. Bismarcks tre krig för Tysk
lands enande var, i vart fall de två första, korta och inte särskilt blodiga. 
Men tillsammans cementerade de betydande förändringar i Europas 
politiska baJans. Rysk-japanska kriget medförde väl inga omedelbara 
omvälvande förändringar, men det var ytterligare en spik i den tsariska 
likkistan och genom sitt samband med 1905 års oroligheter ett förebud 
om revolutionen 1917. 

Många krig får också väldiga konsekvenser för människors uppfatt
ning om stater och deras roll i det internationella samfundet. Inte minst 
på sikt är detta av betydelse. Det spanska inbördeskriget berörde fysiskt 
inte många stater utom Spanien, marginellt bara Tyskland, Italien och 
Ryssland. Men det fick ett symboliskt värde som sträckte sig vida utöver 
dess direkta följder. En kamp mellan fascism och demokrati skulle följa 
i andra världskriget, men striderna mellan republiken och Francos an
hängare fick redan denna symboliska betydelse under slutet av 1930-ta
let. 

Det kanske inte är krigshistorikernas uppgift att skildra ett krigs 
följder. Men krigshistorien är inte bara berättelser om slag, det är också 
berättelser om män, vapen och konsekvenser. Det är också en berättelse 
om varför krig förs. Clausewitz åberopas, som Brodie säger ofta, utan 
att man har klart för sig innebörden av hans uttalanden. Clausewitz' 
diskussion om relationen mellan krig och politik innebär egentligen 
också att eftersom krig är ett politiskt instrument måste man väl också 
rimligen ,som krigshistoriker vara intresserad av krigets resultat och 
politiska och andra konsekvenser. 

Krigshistoria och svensk säkerhetspolitik 

Men vad har då allt vad som ovan diskuterats för betydelse för svensk

säkerhetspolitisk planering? Detta är inte någon lättbesvarad fråga, sär
skilt som våra egna krigshistoriska erfarenheter ligger en bit bort i tiden. 
Vi kan naturligen se tillbaka på den tid då Sverige deltog i bataljerna om 
den europeiska ordningen. Det lär oss kanske något. Men vi måste 
också hämta dem ur den allmänna krigshistorien. De lärdomar vi kan 
dra är flera. De vi inte kan dra är också flera. 

Vi kan konstatera att överraskande angrepp borde vara ett plane
ringsalternativ som man inte skulle behöva ägna alltför mycket tid åt. 
Härmed l;\Vses således ett överraskande angrepp därför att vi endera valt 
att uppfatta det så eller av andra skäl inte uppfattat underrättelsesigna
lerna. Men alldeles överraskande skall inte ett anfall behöva bli. Här är 
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det emellertid ett komplicerat samspel mellan faktiska händelseförlopp 
och subjektiva reaktioner på detta, som, vilket historien visar, faktiskt 
kan leda till att angreppet, även om det inte bort bli det, blir överras
kande. 

Vi kan inte veta om kriget blir kort eller långt. Åtskilligt talar numera 
för att striderna kan bli kortvariga. Materielomsättningen är nämligen 
enorm vilket framgått av bl a oktoberkriget. Emellertid lär oss krigshi
storien att man inte skall underskatta staters förmåga att i trängda lägen' 
mobilisera resurser för att fortsätta striderna. Man kan vidare anta att 
krig kan fortgå i ett slags skymningstillstånd en längre tid. 

Vad man egentligen menar när man diskuterar korta eller långa krig 
är inte alltid klart. Ett långt krig borde karaktäriseras av att det sträcker 
sig över en lång tidsperiod och resulterar i stora förluster, både mänsk
liga och materiella. Ett kort krig borde betyda motsatsen. Men svårig
heter uppstår då man skall karaktärisera krigets början och slut, då 
krigsförklaringar och fredsavtal kommit mera ur bilden än tidigare. 
Stridernas inledande och något slags formellt eller informellt vapenstil
lestånd kan man dock som regel urskilja. Vad vi kan planera för är 
korta och intensiva strider men kanske sega tillstånd av halvkrig. Det 
förefaller i och för sig svara mot den svenska planeringsmodellen, som 
ju söker undvika motsatsparet kort - långt krig. Det svenska försvaret 
diskuteras ibland i motsatsparet hårt skal - sega gubbar eller periferi
kontra skalförsvar. Vad vi behöver är segt skal och hårda gubbar. 

Det finns vidare knappast anledning att tro att eskalering är något 
absolut förutbestämt. Även om kriget i och för sig innebär vad Richard 
Smoke kallar "the potential for an open-ended cyclical escalation" är 
det ingalunda säkert att detta sker. Det är lika naivt att påstå att kriget 
med nödvändighet måste eskalera till en kärnvapennivå som det är att 
påstå att det inte skall göra så. Detta kan och kan inte ske. Men det 
beror på många faktorer: de deltagande staternas uppfattningar av ris
ker och möjligheter, krigsmålens definiering, om de vill undvika eskale
ring eller inte, om utanförstående staters relation till olika konfliktni
våer, m m, m m. Det är således i och för sig tänkbart att ett framtida, 
men just nu osannolikt, krig i Europa kan bli konventionellt och be
gränsat, även om man tycker sig ha skäl tro motsatsen. Det förefaller 
vara ytterligare en slutsats som kan stödja vår planeringsmodell. 

Vi kan konstatera att logistiken är en oerhört väsentlig del av krigs
planläggningen. En betydande mängd operationer har gått snett på 
grund av logistiska problem. Denna slutsats torde inte minst vara bety
dande i ett modernt krig där man rör sig med så komplicerad materiel 
som faktiskt är fallet. Man brukar inte sällan anklaga särskilt den ame
rikanska armen för att släpa med sig för tungt underhåll. Det kanske 
ligger något i denna kritik. Men det är också en följd av den teknolo
giska utvecklingen att man för att underhålla och försörja en avancerad 
vapenplattform, som t ex ett attackplan, behöver en hel grupp specialis-
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ter och inte som under andra världskriget kan nöja sig med en mekani
ker e dyl. 

De moderna vapensystemen och krigets karaktär av intensiva eldväx
lingar med effektiva vapen medför att man snabbt har anledning vänta 
sig stora förlustsiffror. De fyra krig som överlägset orsakat mest förlus
ter - första, andra världskriget, Koreakriget och japansk-kinesiska kri
get 1937-1941 (innan detta s a s  övergick i andra världskriget och Kina 
blev medlem av den allierade gruppen) - har alla ägt rum under detta 
sekel. Koreakriget som i och för sig var ett s k begränsat krig - fastän 
bara geografiskt - krävde ca 2 000 000 offer bland soldaterna. Viet
namkrigets förluster är väl inte helt kända, men lika många amerikaner 
omkom i Vietnam som i Korea ungefär. 

Den viktiga frågan om relationen mellan krig och politik är av mindre 
betydelse för en liten stat, som i vårt krigsfall blir angripen. Då är 
krigsmålet tämligen enkelt: att hejda och helst kasta ut angriparen eller 
freda vårt territorium från kränkningar av olika slag. Vi har s a s  defi
nitionsmässigt en fungerande relation mellan krigföringen och politiska 
mål. Någon risk för att - för att ta ett teoretiskt exempel - svenska 
trupper, om man lyckades kasta ut en angripare skulle söka ge sig ut på 
omöjliga politiska äventyr därutöver finns inte längre. 

Det är till slut uppenbart att frågan om vad vi kan lära av krigshisto
rien inte kan skiljas från den allmänna frågan vad vi kan lära av histo
rien. Ernest May ägnar sin nu rätt kända bok "The 'Lessons' of the 
Past" (Oxford University Press, New York 1973) åt att beskriva de 
felaktiga slutsatser av krigshistorien som han med rätta anser att ameri
kanska beslutsfattare dragit när det gällt andra världskriget, Korea och 
Vietnam. De flesta beslutsfattare, inte bara amerikaner, finner nöje och 
stöd i a.tt ta fram historiska analogier. Det är en naturlig mänsklig 
reaktion inför varje svårare beslut: vad finns det för historiska parallel
ler? May. menar visst med rätta att man skall använda sådana. Men inte 
sällan baserar de sig på ofullständiga kunskaper. Följden blir att analo
gierna blir snedvridna och kan leda käpprakt fel. Varje noggrann analys 
hade t ex kunnat avslöja att Vietnam och Korea inte var samma sak och 
att man i det förra fallet inte kunde tillämpa erfarenheterna från det 
senare så som faktiskt kom att ske. Man tittade på felaktiga analogier 
och glömde de riktiga. Så t ex var givetvis det amerikanska engage
manget för Chiang-Kai-Shek mycket mera av en parallell till Vietnam 
än vad Koreakriget var: intervention i ett inbördeskrig och stöd för den 
part som höll på att förlora och i stället för att slåss mot motståndarna 
slogs med andra inrikespolitiska rivaler och ägnade sig åt svartabörs
handel. På samma sätt var situationen efter andra världskriget inte alls 
särskilt lik den efter det första, som man nu lät styra sitt handlande: det 
gällde framför allt att se till att Tyskland inte stack upp igen. Det 
internationella systemet liknade mycket mera perioden efter Napoleon
krigen med rysk framryckning i Europa o dyl. 

80 



För att så återvända till där vi började: de krigshistoriska böcker, som 
publiceras i stora mängder, tjänar nog ett syfte - under en förutsätt
ning: att de söker ställa relevanta frågor till sitt material, frågor som kan 
vara av betydelse också för oss i dag. Berättelser om marscher, tapper
het och beskrivningar av historiens alltför många fältslag lär oss inte 
mycket. De kan vara underhållande, kanske oskadliga som ett slags 
ställföreträdande aktivitet. De fyller också luckor i vårt vetande, vilket 
har ett egenvärde. Men särskilt relevanta för försvarsplaneringsfrågor är 
de inte. Som alltid är det en fråga om kvalitet och ambitioner hos 
författaren och i någon mån förlaget. Så kommer det med all sannolik
het att förbli, måste den triviala slutsatsen bli. Bland många tiotals, 
särskilt i USA, årligen utgivna böcker i krigshistoriska ämnen, finns det 
en del som kan vara lärorik läsning. Inte bara för att fylla luckor i vårt 
vetande om historiens irrgångar. Utan också för att lära oss nyttiga ting 
för vår egen tid och våra egna planeringsproblem. Men i detta hän
seende skiljer sig inte störtfloden av krigshistoriska böcker från andra 
typer av historiska böcker. Och det var kanske inte att vänta. 

Böcker recenserade i denna uppsats: 
Brodie, B., War and Politics, Macmillan, New York 1974 
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Howard, M., War and European History, Oxford University Press, New York 1976 
Keegan, J ., The Face of Battle, Viking Press, New York 1976 
Lukacs, JA,, The Last European War, Anchor Press Doubleday, New York 1976. 
Paret, P ,, Clausewitz and the State, Oxford U niversity Press, New York 1976 
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SUMMARY 

There is continuously an enormous output, not least in the English-speaking countries, 
of books on military history. Why is it that publishers find such books so profitable? Apart 

from serving as a kind of latter-day adventure navels, the purpose of most writers of such 
books must be to try to teach us something. But what? In the preceding essay, the author 
examines a number of boaks on military history that have been published in recent years. 
Three sets of different questions are put: 
(a) what da they say about the causes af war?
(b) what do they say about the caurses af war?
(c) what do they say about the cansequences af war?

An analysis of the books under review discloses that very few af them cancern themsel
ves with the ever-lasting and extremely important issue af the causes ofwar. Mosl of them 
apply the so-called rational-actor mo del, that is they take for granted that wars are started 
by men for specific purposes, an assumption that, of course, is far too simplistic. 

The books have a lot more to say about the courses of war - as one has every right to 
expect. With regard to this set of questions several different issues are brought up: surprise 
attack versus early warning; short versus long wars; limited versus unlimited war; war
fighting and t.echnology; casualities; the location of wars; war-fighting and political goals; 
and decisive factors in the outcome of wars. In regard to this set of questions, mast of the 
books has something interesting to say about casual connections, trends over time etc. For 
instance, very few wars can really be said to have been surprising. While wars, if measured 
against a declaration of war of a kind and a more or less forma! termination of war, over 
time may have become longer, the actual battles may have become shorter which has to do 
with the enarmaus turn-over in materiel and men that a modern war such as the October 
war 1973 demonstrates. The escalatian process appears in the books to be less automatic 
than is often assumed. The location of wars have changed over time from a rather limited 
area in Eurape to a non-European setting, Wars nowadays have been fought by non
European powers outside Europe. 

Very few of the books bring up the question of the consequences of war, in spite of the 
fact that wars are probably the most dynamic instrument of change in the international 
system. It cancerns movements of people, horders and ideas, restructuring of the economy 
etc. 

Finally, a few lessons are discussed in relation to Swedish national security policy, Here 
some of the above-mentioned issues mentioned under the heading "the courses of war" are 
discussed in relation to military history. As important as learning about the lessons of 
military history is to find out what not to learn. Many mistakes have been committed in 
the past that have been occasioned by false or incomplete historical analogies. 
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Hitlers's War Aims Against the Soviet Union and the German 
Military Leaders 

By Dr. phil. Jiirgen Förster, Freiburg im Breisgau, 
Förbundsrepubliken Tyskland 

Numerous books and articles have been written about the question why 
Hitler attacked the Soviet Union. Did Hitler follow a great preconceived 
plan? Why did he decide to invade the Soviet Union before ending the 
war against Britain? Fewer books have been written about Hitler's de
termination to fight a war of an ideological character and of the German 
military leader's attitude towards it. On the one hand, there is the abun
dant evidence that the conquest of space in the East and the destruction 
of Jewry, which were inextricably connected in his thoughts, was the 
only consistent element in Hitler's ideology. On the other hand, there is 
evidence that the initial decision to plan for war against the Soviet 
Union was taken in the context of Britain's refusal to accept a compro
mise peace after the fall of France. 

It was Hitler's fixed intention to attack Russia and it was based upon 
certain racial-ideological preconceptions. How to explain Hitler's deter
mination, even before the first shot, to fight a battle of annihilation, 
whatever the disadvantages in military terms? If this interpretation is 
accepted, "the question when Hitler arrived at the decision to invade 
Russia is of only marginal relevance to our theme". 1) But another
important question remains to be answered: how to explain the failure 
of the Wehrmacht to offer any open opposition against Hitler's inten
tions of fighting a war of an ideological character that took on the form 
of genocide. 

The western campaign had been intended to free his rear so that he 
could accomplish his mission in the east and "create a rational relation 
between the num ber of people and the space for them to live in". 2) 
Being intoxicated by the great victory over the "hereditary enemy" 
France and being convinced that he was the sole author of it, Hitler 
awaited Britain to accept his peace terms and become hisjunior partner. 
Although this precondition for his eastern campaign was not forthco
ming, he was not willing to give up his drive for expansion. The British 
refusal to surrender after the fall of France disturbed him and forced 
Hitler to employ a variety of arguments to justify his intention to attack 
the Soviet Union neverthehless and thus risking a two-front war. In 
November 1939 Hitler had still warned: "We can oppose Russia only 
when we are free in the West." 3) At the end of July 1940 he presented his
long-cherished aim of acquiring Lebensraum in the East as a military 
decision aimed at Britain to deprive her of her last hope of an European 
ally. The Soviet Union being destroyed, Britain would see the need to 
capitulate. In July 1940 Hitler declared: "Britain's hope is in Russia and 

83 



the United States. If the hope in Russia disappears, America is also lost, 
because elimination of Russia would tremendously increase Japan's po
wer in the Far East ... If Russia is destroyed Britain's last hope will be 
shattered, Germany will then be master of Europe and the Balkans. 
Decision: "Russia must be defeated in the course of this struggle. Spring 
1941. 4) Hitler's employment of this "means-end-stratagem" until March 
1941 must be regarded as a rationalization for his generals. He did not 
want "to provoke from his military leaders more of the tiresome and 
pessimistic criticism of the type that he had heard during the planning of 
operations against Czechoslowakia and France". 5) Although a number 
of generals were having second thoughts during the military planning 
and preparations for the invasion of Russia about the necessity of a new 
campaign in order to end the war against Britain, these doubts do not 
justify the nation of a strong opposition against Hitler's concept. They 
too believed that a decisive victory could be won over Russia in the 
course of a swift campaign and carried out their role willingly. Over
confidence in the invincibility of the Wehrmacht, assumption of supe
riority over the Slav, underestimation of the Soviet system, general 
conclusions drawn from purges within the Red Army and from its ina
dequate performance in the Winter War; all these factors influenced 
their judgment of size and fighting value of the opposing forces an 
evaluation that proved erroneous. The assumption that the Red Army 
would stand and fight west of the Dnepr and Dvina, and, after being 
defeated there, would collapse because of the loss of so much of the 
state's industrial potential must be ascribed to overoptimism, faulty 
intelligence and wishful thinking. 

Hitler's concept of winning Lebensraum in the East consisted of a set 
of aipis: 

1) conquest of the rich Russian soil for German colonists,
2) extermination of the "Jewish-Bolsheyik leadership cadres" including

their alleged biological root, the Jewry in East Middle Europe,
3) decimation of the inferior Slav masses and their domination by Ger

man "viceroys", the Reich Commissioners,
4) exploitation of the Soviet resources to safeguard the Germanic Em

pire against any form of blockade. The conquest of Russia should
make it impregnable.

The acquisition of a thus defined Lebensraum was to restore world
power status to the Reich and enable it to challenge the United States. 1) 
On July 16, 1941 Hitler summed up his objectives as a matter of "cutting 
up the giant cake" into handy pieces in order to be able "first, to domi
nate it; second, to administer it; and third, to exploit it". 8) The aim of a 
"final settlement" and the creation of a "Garden of a Eden" for the 
Germans was to be carefully concealed, but this was not to prevent them 
from taking "all necessary measures - shooting, resettling, etc. "Hit-
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ler's statements of Mid-July 194 l reiterate those sentiments from the 
beginning of his chancellorship: "Conquest of new living space in the 
East and its ruthless Germanization." 9) 

On March 3rd, when the military preparations for 'Barbarossa' were 
well advanced, Hitler made it clear to his military advisers that the war 
in the East was not to be fought in the same way as in the West. He 
rejected the OKW's draft directive providing for military administration 
in the territory to be occupied on the ground that the future tasks, the 
elimination of the ideological menace represented by the "Jewish
Bolshevik intelligentsia" and the establishment of true socialist states, 
were so difficult that they could not be entrusted to the army. These 
tasks stemmed from the nature of the forthcoming conflict: not a mere 
clash of arms, but a fight between two ideologies. 10) Jod! ordered the
revision of the draft directive. Military administration should be confi
ned to the area of operations. The occupied territories should be turned 
over to a political, civil administration under the Reich Commissioners 
as soon as the military situation would allow. "The necessity to liquidate 
all Bolshevik bosses and commissars at once" called in Jodl's eyes for 
the use of the SS within the zone of operations. This question should be 
raised with Himmler. 11) Military courts should be excluded from these
tasks. Yet only two days later, the thus revised draft was submitted to 
the OKH for comment. Though the new text did not explicitly mention 
the groups to be liquidated it included the "special task for Reichsfiihrer 
SS". The army made no effort to prevent an order that allowed of 
Himmler's forces to operate even in the combat zone. The unwillingness 
of the army to carry the burden of administration fell in with their wish 
to be entrusted with purely military matters. 12) This attitude made it
possible for Keitel to issue his directive of March 13, which embodied 
Hitler's instructions, although the generals knew after the executions in 
Poland what was intended: "In the zone of operations of the Army the 
Reichsfiihrer SS receives special tasks in preparation for political admi
nistration, by directive of the Filhrer; tasks which result from the final 
encounter between two opposite political systems. Within the frame
work of these tasks the Reichsfilhrer acts independently and under his 
own responsibility." In contradiction of its own tradition, Hitler had 
every intention of making the Wehrmacht play an active role in the 
ideological warfare against the Soviet Union. On March 17 Hitler told 
the military leaders of OKH: "The leadership structure of the Russian 
empire must be destroyed ... the most brutal use of force is necessary. 
Ideological bonds do not yet hold the Russian nation firmly enough 
together. It will fall apart with the rem oval of the functionaries." 14) This
theme was stressed by Hitler when he addressed over 200 senior officers 
in the Reichskanzlei on March 30: "Clash between two ideologies ... 
Bolshevism is identical with antisocial criminality. Communism consti
tutes an enormous dange for the future. We must abandon the concept 
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of comradeship between soldiers. A communist is no comrade before or 
after (the battle). This is a battle of annihilation ... We do not wage war 
ta preserve the enemy. Extermination af the Bolshevik commissars and 
of the communist intelligentsia . . . The battle must be conducted 
against the undermining poison. This is not a case for military courts. 
The officers have to know what is intended. They have to lead ... 
Commissars and NKVD-men are criminals and must be treated as 
such ... The officer has to give his orders in harmony with the senti
ments of his soldiers. He has to overcome his scruples". 15) This oral
instruction concerning the forthcoming struggle between National So
cialism and Jewish Bolshevism and a directive given one day later stra
ted a bureaucratic process within the OKH and OKW at the end of 
which the "criminal" 16) orders emerged: "Erlass tiber die Austibung der
Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet 'Barbarossa' und ilber besondere Mass
nahmen der Truppe" af May 13, "Richtlinien filr das Verhalten der 
Truppe in Russland" of May 19 and the "Richtlinien filr die Behand
lung politischer Kommissare" of June 6. 11) The military leadership and
their legal advisors made no real eff ort ta avert the tasks that Hitler had 
entrusted to the army, but they saw the need to justify them because the 
devaluation of the international law and law of war ta the service af 
Hitler's criminal will was ta obvious. 18) The military leaders thus be
came "his partners in crime". 19) The communist political leaders were 
not to be regarded as prisoners of war, but as criminals. Their summary 
execution would not depend on any inimical action, but only an having 
a certain function in the Bolshevik system. Jod! saw the need ta justify 
the executions and dressed them up as preventive reprisals when revising 
the OKH's draft order of May 6. Since the Bolshevik enemy would treat 
German captives cruelly and inhumanly, "the source of asiatic-barba
rous methods, the political commissar" should be extinguished. 20

) Mili
tary courts were not to handle captured hostile civilians, but they were 
to be brought before an officer who would decide an the spot whether 
the prisoner should be shot. General Muller of OKH later gave further 
instructions that in doubtful cases a ground for suspicion would be 
sufficient. Collective reprisals against villages or inhabitants might be 
undertaken. The unrestricted shooting of civilians by military personnel 
was justified with the reminder that "the German collapse in 1918, the 
German's people subsequent period of woe, and the fight against 
National Socialism with its countless bloody sacrifices by the Move
ment, were mainly attributable to the influence of Bolshevism". 21) The 
troops were ta take ruthless actions against Bolshevik agitators, franc
tireurs, saboteurs, Jews and to ensure the total elimination of all active 
and passive resistance an the part of the native population. 22) 

Why did the military leaders issue orders that bent the law ta serve 
Hitler's racial ideology? Why was no open criticism roade at the confe
rence in the Reichskanzlei an March 30? The given answers that the 
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German officers were victims of their own military tradition, especially 
of the principle of absolute obedience, or that many officers who detes
ted Hitler in theif hearts were unwillin to jeopardize their careers by 
Ietting this be known are not a sufficient explanation. Messerschmidt's 
famous phrase of the "partial identity of aims" 23) between Hitler and
the Wehrmacht can be verified in so far as there was a great deal of 
agreement in trea ting the Communists and Jews. General Hoepner, who 
commanded the Panzer Group 4 in Russia until he was dismissed from 
the army by Hitler in the winter crisis and who later became a member 
of the resistance movement, for instance, issued a deployment directive 
for his group on May 2 which justified the war against Russia on the 
same grounds that Hitler had used on March 30 and before Hoepner 
had the criminal orders in his hands: "Der Krieg gegen Russland ist ein 
wesentlicher Abschnitt im Daseinskampf des deutschen Volkes. Es ist 
der alte Kampf der Germanen gegen das Slawentull],, die Verteidigung 
europäischer Kultur gegen moskowitisch-asiatische Uberschwemmung, 
die Abwehr des jildischen Bolschewismus. Dieser Kampf muss die 
Zertrilmmerung des heutigen Russland zum Ziele haben und deshalb 
mit unerhörter Härte gefilhrt werden. Jede Kampfhandlung muss in 
Anlage und Durchfilhrung von dem eisernen Willen zur erbarmungslo
sen, völligen Vernichtung des Feindes geleitet sein. Insbesondere gibt es 
keine Schonung filr die Träger des heutigen russisch-bolschewistischen 
Systems." 24) 

It was therefore no accident that the generals did not araise objections 
against executing the commissars. Only a few of them objected to the 
exclusion of military courts and the unrestricted shooting of civilian 
suspects on the grounds that it was incompatible with maintaining the 
traditional discipline. Therefore it would be completely misleading to 
ignore the effect of the "commissar order", on the Wehrmacht. The 
great quantfty of execution reports prove that the order was carried out 
to quite a !arge extent. 25) Most of the commissars, communist functio
naries and officials were certainly not shot within frontline but in the 
various prisoner-of-war camps by the Wehrmacht and SS. Thus the 
"commissar order" must be seen in connection with the other directives, 
especially those for the treatment of prisoners of war which were issued 
by the OKW, OKH and Heydrich's office, to throw light on one field of 
efficient cooperation between Wehrmacht and SS in the "battle of anni
hilation". 26) 

The jurisdiction over Soviet prisoners of war was divided. The OKH 
was responsible in the zone of military operations, the OKW in the 
Reich, in occupied Poland and in the forthcoming civil administrative 
provinces the Reichskommissariaten Ostland and Ukraine. The OKW 
made provision for only 790 000 captives, though the operational objec
tive of the Wehrmacht aimed at envelopment battles west of the Dvina 
and Dnepr and the strength of the Red Army in peace time was estima-
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ted at about 3,5 million. By mid-December the Wehrmacht already held 
nearly 3,5 million Soviet captives. 27) An OKW directive of June 16 on
prisoner of war policy included a paragraph on their treatment. It re
minded the camp commanders that Bolshevism was the "Todfeind des 
nationalsozialistischen Deutschland". Since the Soviet Prisoners would 
behave maliciously the OKW decreed "ruthless and energetic action at 
the slightest sign of restiveness, especially against Bolshevik agita
tors" . 21) Further orders of July 17 and September 8 demanded the segre
gation of politically dangerous elements among the Russian prisoners of 
war and turning them over to the SS security service that decided over 
their fate. 

With consent of the OKW the SS had gained access to the camps and 
acted according its own directives. These not only demanded the liqui
dation of certain categories of political enemies, hut also of all Jews. The 
attitude of the OKW towards the prisoners of war was not unanimous. 
Admiral Canaris, Chief of Military Intelligence, addressed to Keitel a 
strongly worded memorandum which had been written by Helmuth 
James Graf von 1\.1oltke. It pointed out the illegality of the OKW direc
tive under international law and protested against the killing of defense
less people. Yet this protest was of no avail. Keitel rejected the memo
randum with the words: "Die Bedenken entsprechen den soldatischen 
Auffassungen vom ritterlichen Krieg! Hier handelt es sich um die Ver
nichtung einer Weltanschauung. Deshalb billige ich die Massnahmen 
und decke sie." Keitel thought the SS's racial and ideological selections 
"sehr zweckmässig". 29) 

The OKW directive of July 17 did not come into operation in the 
camps under OKH jurisdiction until the beginning of October 1941. 
Until then the OKH order of July 24 remained valid. It only demanded 
"politisch untragbare und verdächtige Elemente, Kommissare und Het
zer auszusondern und gemäss gegebener Sonderanordnungen zu verfah
ren ". 30) This meant the shooting of such prisoners according to the
Commissar order and the "Barbarossa"-decree. Jews were exempted 
from the liquidation until the OKH accepted the practice of the OKW, 
opened their camps to the SS and demanded from the commanders 
"close cooperation" with the SS. It is nearly impossible to give accurate 
figures on the extent of the liquidation of Soviet captives du ring the war, 
but Streit has come to the conclusion that at least 580 000 to 600 000 
were shot, i.e. every tenth Soviet prisoner of war that fel! in German 
hands. 31) From August 1941 onwards field commanders began to criti
cize the Commissar order, not so much because of its illegality, hut on 
utilitarian grounds: it hade ostensibly led to the hardened resistance of 
the Red Army. On September 23 General MUiler requested a reconside
ration of its necessity from the OKW. Yet Hitler insisted on the validity 
of the Commissar order. At the beginning of December 1941 Major von 
Gersdorff, head of the intelligence branch of Army Group Center, put 

88 



the attitude of the 4th Army's officer corps towards the liquidation 
practice on the record when he wrote in an inspection report: "Ich habe 
den Eindruck gewonnen, dass die Erschiessungen der Juden, der Ge
fangenen und auch der Kommissare fast allgemein im Offizierkorps 
abgelehnt werden, die Erschiessung der Kommissare vor allem auch 
deshalb, weil dadurch der Feindwiderstand besonders gestärkt wird. Die 
Erschiessungen werden als eine Verletzung der Ehre der Deutschen Ar
mee, in Sonderheit des Deutschen Offizierkorps betrachtet. Je nach 
Temperament und Veranlagung der Betreffenden wurde in mehr oder 
minder starker Form die Frage der Verantwortung hierfilr zur Sprache 
gebracht." 12) The Cornmissar order was not cancelled until May 1942.
One rnonth later the segregation and "special treatment" of commissars 
and politruks in the prisoner of war camps was also abrogated. 

Another field of efficient cooperation between Wehrmacht and SS, in 
which warfare and extermination overlapped, envolved the suppression 
of partisan activity, although it did not represent a major threat to the 
German occupation in 1941. The Army readily accepted the SS in easing 
their principal task of pacifying and establishing order in the rear areas 
of the combat zone. The military commanders of these districts received 
the aid of the SS, which often replaced combat or security divisions. 
Thus, the Armed Forces and the SS worked together to ensure the total 
elimination of all active and passive resistance. When in early July 1941 
Stalin called for partisan warfare behind the German lines, Hitler view
ed it as an opportunity for .his war of extermination and as a chance 
"auszurotten, was sich gegen uns stellt". 33) OKW and OKH directed the
commanders of the rear areas under the "leading princip le of the uncon
ditional security of the German soldier" to crush all resistance not 
through the juridical prosecution of the guilty, but by spreading terror, 
"der allein geeignet ist, der Bevölkerung jede Lust zur Widersetzlichkeit 
zu nehmen". 34) In cases of sabotage in which the guilty could not be
immediately identified, "kollektive Gewaltmassnahmen" were to be 
applied. As resistance was not seen as a consequence of patriotism, but 
of ideological indoctrination or race the demanded measures of force 
were often directed primarily against Jews or Russians. 35) Not only
Hitler and the SS identified Jewry with Bolshevism, but conservative 
generals also saw the Jews as agents of Bolshevism and partisan warfare. 
General von Schenkendorf viewed the practice of the SS-police forma
tions under bis command as "beispielhaft" and in September organized 
a course at which experiences between SS and Wehrmacht were ex
changed and the "richtige Durchkämmen" of villages after partisf!nS, 
commissars and communists was trained. SS-Brigadefilhrer Nebe, lea
der of Einsatzgruppe B read a paper on "Die Judenfrage mit besonderer 
Berticksichtigung der Partisanenbewegung". 36) Both Reichenau and
Manstein saw the war in the East not very far from Hitler's intenti.ons 
and both justified the brutalities of the SS-Einsatzgruppen against the 
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Jews in their army areas as revenge for the bestialities against the Ger
man race. Field Marshall von Reichenau, Commander of the 6th Army, 
instructed his soldiers on the conduct in Russia on October 10: " ... Der 
Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der 
Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee 
und Rächer filr alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem 
Volkstum zugefilgt wurden. Deshalb muss der Soldat filr die Notwen
digkeit der harten, aber gerechten Siihne am jiidischen Untermenschen
tum ·volles Verständnis haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungert 
im R5cken der Wehrrnacht, die erfahrungsgemäss stets von Juden ange
zettelt wurden, im Keime zu ersticken ... Wird im Riicken der Arrnee 
W affengebrauch einzelner Partisanen festgestellt, so ist mit drakoni
schen Mitteln durchzugreifen ... Fern von allen politischen Erwä
gungen hat der Soldat zweierlei zu erfilllen: 1. die völlige Vernichtung 
der bolschewistischen Irrlehre, des Sowjetstaats und seiner Wehrrnacht, 
2. die erbarrnungslose Ausrottung artfremder Heimtiicke und Grausam
keit und damit die Sicherung des Lebens der deutschen Wehrmacht in 
Russland, Nur so werden wir unserer geschichtlichen Aufgabe gerecht, 
das deutsche Volk von der asiatisch-jiidischen Gefahr ein för allemal zu 
befreien." 37) The OKH sent this army order, which Hitler thought 
excellent and with whose intentions other commanders identified them
selves, 38) to all other commanders with the request to issue correspon
ding directives. General von Manstein, Commander of the 11 th Army, 
in whose area in the Crimea strong partisan groups and the Einsatz 
gruppe D operated, did so on November 20: ... Dieser Kampf wird 
nicht in hergebrachter Form gegen die sowjetische Wehrmacht allein 
nach den europäischen Kriegsregeln gekämpft ... Das Judentum bildet 
den Mittelsmann zwischen dem Feind im Riicken und der Roten 
Fiihrung. Es hält stärker als in Europa alle Schliisselpunkte der politi
schen Fiihrung und Verwaltung, des Handels und des Handwerks be
setzt und bildet weiter die Zelle för alle Unruhen und Erhebungen. Das 
jiidisch-bolschewistische System muss ein för allemal ausgerottet wer
den. Nie wieder darf es in unseren europäischen Lebensraum eingrei
fen ... Fur die Notwendigkeit der harten Siihne am Judentum, dem 
geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muss der Soldat Ver-
ständnis aufbringen. Sie ist auch notwendig, um alle Erhebungen, die 
meist von Juden angezettelt werden, im Keime zu ers ticken". 39) Man
stein ordered a just treatment only of the non-Bolshevik elements of the 
population and a strict respect o religious customs, especially of the 
Moslem Tartars. Such orders, which saw the Jews as agents of Bolshe
visrh and partisan and political warfare as a means to a military end, 
had, of course, consequences for the Soviet population. Special staffs 
were established and close cooperation with the SS was sought. 40) The 
most striking example of what military commanders were able to do in 
pacifying the occupied territory is contained in the report of the "Kom-
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mandant in Weissruthenien des Wehrmachtbefehlshabers Ostland" of 
November 10. He not only directed actions against the Jews, "die rest
lose Ausmerzung dieses volksfremden Elements wird durchgefilhrt", by 
which 5 900 Jews were shot near Sluzk by a police battallion but also 
against partisans and escaped Soviet prisoners who were viewed as a 
great danger and potential partisans. Within one month 10 431 of 
10 940 captives were shot, though the German units only suffered two 
deaths and five wounded. 41) 

Where can one draw the distinction between ruthless measures 
against "Bolshevist agitators, franc-tireurs, saboteurs, Jews", the liqui
dation of the commissars and summary executions of suspected Jewish 
villagers and Soviet prisoners of war by the Wehrmacht and the delibe
rate mass murder by the SS-informations? Quantity is not a moral cate
gory. Same authors, for instance Joachim Fest in his biography of Hit
ler, want us to believe that "während die Wehrmacht sti.irmisch vorwärts 
drang, errichteten die Einsatzgruppen in den eroberten Gebieten ihre 
Terrorherrschaft, durchkärnmten Städte und Ortschaften, trieben Ju
den, kommunistische Intellektuelle sowie ilberhaupt, alle potentiellen 
Angehörigen gesellschaftlicher Filhrungsschichten zusammen und liqui
dierten sie." 42) This is a terrible simplification that requires qualifica
tions. It was done - among others - by historians like HillgrU:ber and 
StreiL Robert Cecil has said "that Hitler and Himmler were Stalin's 
staunchest allies", as they gave him the chance to identify himself with 
"the deepest instinct of the Russian people - that of national self
protection". 43) 

By letting the Wehrmacht become involved in a war of an ideological 
character the military leader became Hitler's partners in crime. When 
we agree with Gordon A. Craig that, "the extermination of the Jews is 
the most dreadful chapter in German history". 44) then we have to accept
that the Wehrmacht wrote some pages of this chapter. 
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The Armed Forces and Decolonization - Some Observations 

By Docent Bo Huldt, Lund 

1. Introduction

The theme for the Ottawa conference is "Armed Forces and Colonial
Development". The topic for this paper, "the Armed Forces and Deco
lonization," may seem a rather liberal interpretation of the conference 
theme. Nonetheless, its claims to our attention are clearly justified. By 
choosing this perspective we are focusing on one aspect of the major 
transformation in international politics that has taken place since 1945 
and which - from a macrohistorical viewpoint - allows us to talk 
about "discontinuities," "the wind of change," "the end of an age and 
the beginning of a new era" etc. 1) 

The most obvious point of departure when discussing the relationship 
between the armed forces and the process of decolonization is to refer to 
the fundamental impact of the two world wars upon the colonial empi
res. The mobilization of the colonies - above all in the Middle East, in 
West Africa and in British India - in the total war effort of the colonial 
empires, and the subsequent changes imposed upon traditional societies, 
cultural and ideological patterns etc in the colonies - these factors 
constitute one aspect of a process of transformation at least partly con
ditioned by the world wars. In British India 800.000 men were put under 
arms during the First World War; in the second war the figure was close 
to two millions. The colonies both provided manpower reserves and 
functioned as bases for training, organization, supplies and war produc
tion. With intensified communications, the exchange of people and 
things, ideas and goods, the war effort in the colonies also contributed 
to the political mobilization and awakening that became the force be
hind the decolonization process, 2) 

Great importance has often been attached to the symbolic impact of 
the defeats sustained by the colonial powers in Asia under the hands of 
the Japanese. The fall of Singapore in February 1942 has been regarded 
as the death-blow to colonialism in Asia. Greater attention, however, 
should perhaps be directed to developments that took place in Asia -
Indochina and Indonesia - during the period of Japanese occupation 
with the rise of new political forces, guerilla movements etc. When the 
colonial powers returned after some three years, the situation had 
changed and this time factor - rather than the military defeats in 
themselves - became of decisive importance. 

In the final analysis, however, one might venture the observation that 
the enormous costs - in human lives and materiel that the two world 

*) Paper presented to the World Conference of the International Military History Com
mission, Ottawa, August 1978 (ifr Kr VAT 1978 s 287) 
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wars imposed upon the colonial powers broke the will to hang on to the 
colonial possessions, to maintain the empires, once it became obvious 
that additional (and rising) costs would have to be met with. No "third 
world war" was ever fought over the colonies. With a simplification of 
argument one might say that decolonization became an essentially poli
tical (and peaceful) process but that the two world wars (and primarily 
the second) had constituted the military process making political 
disengagement - rather than military engagement - possible and ne
cessary for the colonial powers. 3) 

Out of the manifold variety of problems political, organizational, 
tactical, economic, and/ar social that could be touched upon in an 
analysis of "the armed forces and decolonization" this paper will briefly 
deal with the following three: In the first place, what were the functions 
or the role(s) allotted the colonial (metropolitan) armed forces in the 
decolonization process; secondly, to what extent did the international 
community become involved in the decolonization process through the 
deployment of armed forces; and, thirdly, what role have the armed 
forces in the new states played in the postcolonial setting? 

2. The Function or Role of the Metropolitan Armed Forces

Viewed against the background of the bloody and protracted conflict
in South East Asia the observation that the decolonization process has 
essentially been "peaceful" may appear both ludicrous and cynical. But 
seen in its totality the very transition from dependence to statehood 
shows only limited violence in terms of the relations between colonial 
powers and colonial subjects. The major exceptions from the general 
rule are Algeria, Indochina and the Portuguese territories. 

Tp.e termination of British rule over India came about with almost no 
fighting between British and "Indians" (but only after a civil war be
tween Muslims and Hindus in Punjab that cost over half a million 
people their lives) and the plan for a fighting withdrawal by stages that 
had been drawn up by the viceroy, lord Wavell,was never put to the test. 
There was no need. The old Indian Army performed well to the end and 
even though it could not prevent bloodshed in Punjab it prevented other 
proyinces and states like Jumnagad and Hyderabad from opting out of 
the political settlement. 4) 

The administering authorities did apply violence - also in lndia. In 
1919 at Amritsar in Punjab a handful of gurkhas under the command of 
general Dyer opened fire on an unarmed but supposedly seditious 
crowd, killing 400 and wounding more than a thousand. The general 
himself provided the following explanation for his action: "It was no 
!anger a question of merely dispersing the crowd, but one of producing
a sufficient moral effect from a military point of view not only on those
present but more especially throughout the Punjab." 5) In other words,
the idea was to demonstrate once and for all through a maximum appli-
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cation of violence in a specific situation that no threat to the British raj 
could be tolerated. 

It is true that Amritsar was followed by more violence but in the long 
run it came to represent the road not chosen. Facing its consequences 
both parties - rulers and ruled - seemed to shy away, looking for 
solutions other than armed confrontations. Credit for this should no 
doubt be given to both sides - to Gandhi and his tactics of "civil 
disobedience" and to the growing understanding among the British ad
ministrators that changes would have to come. With the termination of 
World War Two the problem became one of "how" and "when" rather 
than "if'. The solution was a political settlement, reached through nego
tiations, and to the extent that armed force had a role, it was not to resist 
a transfer of power but rather to make a specific kind of transfer pos-
sible. 

Similar cases may be identified. Decolonization in British and French 
Africa south of the Sahara has taken place with a minimum of violence. 
But in Kenya the British fought the Mau-Mau-movement for four years 
in the 50's. By 1956 the Mau-Mau had been militarily defeated, but the 
British commander, general Erskine, openly declared that the conflict as 
such could never be solved by arms but necessitated a political settle
ment. 6) This pattern - with the colonial power militarily victorious and
the armed strength of the rebels or liberation movements destroyed as a 
prelude to a negotiated settlement resulting in political independence for 
the former colony - appears repeatedly. 

In Malaya the British also succeeded in virtually annihilating the 
communist guerillas through a systematic and massive campaign, de
ploying 40.000 regulars and 80.000 auxiliaries against perhaps 6.000 
guerillas, but like Erskine in Kenya generals Templar and Briggs (and 
their political superiors) realized that lasting peace and stability could 
only come through a political settlement. The war thus became not a 
fight over the colonial possession as such but over what type of settle
ment, what type of power succession, was acceptable to the colonial 
power. What had now also become painfully obvious was the spectacu
lar costs of colonial warfare. In Kenya each Mau-Mau killed bad cost 
the British crown about 9.000 pounds. In Malaya the price per guerilla 
fighter bad risen to more than 30.000.1)

It is interesting to observe that a situation not dissimilar to that in 
Kenya and Malaya bad actually been reached in Algeria by 1960 - after 
six years of fighting and the deployment of almost the whole French 
army. After a series of campaigns against the bases of the FLN general 
Challe bad succeeded in breaking the military power of the rebellion. 
General de Gaulle - in power since 1958 - chose to exploit the favor
able military situation to achieve a political solution, and negotiations 
began. The French field commanders in Algeria, however, refused to 
accept the situation (or de Gaulle's appreciation of the situation) and in 
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1961 a revolt led by general Salan in Algiers for a short while threatened 
both de Gaulle and the state of France before the coup collapsed be
cause of lack of political support. Algeria became independent in 1962 -
but the French had not been defeated on the battlefield. 8) 

In Indochina the situation was different but in 1945 when the French 
forces under general Leclerc began the reoccupation of the French colo
nies after the Japanese surrender Leclerc warned his superiors about the 
dim prospects of a protracted guerilla war. 9) His warnings were disre
garded and for eight years his successors tried to gain a military victory 
over the Viet Minh. Ultimately the war imposed unacceptable costs 
upon the French and with defeat in battle at Dien Bien Phu in 1954 the 
French accepted that the war was lost - in spite of the fäet that the 
military defeat in itself had involved only a very minor proportion of 
their field forces. It was subsequently left to the Americans with their 
much larger resources to repeat the same experience. Here the decisive 
point was the Tet offensive in 1968, which although a tactical disaster 
for the FNL and the North Vietnamese became a strategic victory as it 
hit the Americans at a moment when they were convinced that the 
enemy was actually beaten and the war. won. What followed was a 
delaying action by the Nixon administration using the American mili
tary presence and (potential) superiority to negotiate a withdrawal "with 
honor." 

It may then be suggested that the "role" played by the metropolitan 
armed forces has more frequently been that of a "caretaker" or "custo
dian over law and order" rather than that of the defender of the status 
quo and the guardian of the colonial system as such. In this care-taker 
capacity it has fallen to the armed forces to provide for an orderly 
transition, to make a transfer of power possible (rather than to prevent 
any such transfer), to gain time and freedom of maneuvre for the politi
cal decision-makers, also in order to make political settlements accept
able to national constituencies as well as the international community. 

In this sense the role of the armed forces also had the characteristics 
of a "force in being," the real usefulness of which was often determined 
by it never actually being put to the test. 

But even in the case of Indochina - where the armed forces were put 
to use to defend the colonial system - it is far from clear that the 
nationalists or the liberation movement really won a military conflict. It 
is in the nature of what is frequently referred to as the "assymetric 
conflict" - between the (quantitatively and qualitatively) superior for
ces of the metropolitan power and the nationalists or rebels - that the 
latter do not necessarily have to win in a military sense. Henry Kissinger 
described the American war effort in Vietnam as follows: "We fought a 
military war; our opponents fought a political one. We sought physical 
attrition; our opponents aimed for our psychological exhaustion. In the 
process, we !ost sight of one of the cardinal maxims of guerilla warfare: 
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the gueril/a wins if it does not lose. The conventional army loses if it does 
not win." 10) 

The limited character of the "assymetric conflict" - which does not 
really pose any serious threat to the metropolitan power itself - makes 
it difficult to apply the full strength and to mobilize popular support for 
a time- and resourceconsuming war effort on the part of the metropoli
tan power. 

The Vietnam war remains a textbook case. The war was fought on 
two stages: on the battlefields in Indochina and over public opinion in 
the United States (and the world at large), As long as the guerillas could 
avoid defeat, as long as they could "stay in business," the latter stage 
was the one that would determine the outcome. In the final analysis the 
metropolitan power was defeated not by the guerillas but through the 
dissension and interna! conflicts that the war generated within the Ame
rican society. 11) When costs began to mount and no end to a conflict
regarded as non-vital to the interests of the metropolitan power was in 
sight - then support for the war effort could no longer be mobilized. 12) 

The task of the armed forces then became to facilitate disengagement, to 
enable a political settlement and military withdrawal. This thus eon
forms with the general pattern for the involvement of the military forces 
in the decolonization process. 

3. The Involvement of International Forces in the Decolonization Process

The Charter of the United Nations outlines a vague mandate for the
UN in the colonial sphere (chapters XI-XIII). The Charter also holds 
provisions for the peaceful solution of international conflicts (chapter 
VI) and for the use of sanctions and, ultimately, the use of force (chapter
VII). The UN was originally conceived of as an organ for collective
security that would prevent the outbreak of both local wars and possible
reiterations of the two world wars. The world organization has function
ed in a very different way <luring the postwar period. A gradual shift has
taken place from a primary concern with peace and international secu
rity to concentration on international welfare and economic develop
ment. The North-South issues, the problems of the colonies and the new
states, have become the dominating theme in UN politics. To the extent
that the international community, i.e. the United Nations, has applied
force, this has been in peace-keeping operations or interventions in
conflicts that have all been colonial or postcolonial in origin. The UN
has been and is still heavily engaged in the Middle East, where the
problems are part of a colonial inheritance, and peace-keeping opera
tions or peace observation missions have aimed at the solution of "colo
nial" conflicts involving the Congo, Cyprus, India-Pakistan, and lndo
nesia.13)

The most ambitious and most complex enterprise so far has been the 
UN Congo operation (ONUC) 1960-64. In this operation the interna-
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tional community actually fielded an army (and employed an air force 
of its own) and fought a full scale war. If we disregard the UN interven
tion in Korea - in various ways unique - the Congo operation is the 
only example of something that remotely looks like the kind of collec
tive security action envisioned in the UN Charter. When the operation 
was launched in 1960 it could also be described as an intervention of the 
international community on behalf of the endangered new state of the 
Congo, "attacked" by the Belgian forces that had been flown in to 
reestablish order (and defend Belgian interests) when the Congolese 
Force Publique had mutinied immediately upon independence. There is 
no doubt that the Soviet Union and its allies and some of the Afro
Asian countries saw the situation in this light. The West, however, saw 
it differently and the peace-keeping (rather than fighting) mandate was 
also the one initially upheld by the UN Secretariat and Secretary-Gene
ral Hammarskjöld. The difficult situation in the Congo, however, with 
Katangese secession and the beginnings of a civil war gradually led to a 
new conception of the UN role. The UN "peace-keeping" force ultima
tely became engaged in a war for the preservation of the territorial and 
political unity of the former colony. The operation combined military 
aspects with those of aid for economic and social development. Ham
marskjöld himself stated that "The United Nations is engaged in a 
major effort to give life and substance to the independence of the Re
public of the Congo. " 14) 

Other UN peace-keeping operations have had more modest ambi
tions: to keep the peace, maintain an armistice, interpose a buffer be
tween quarrelling parties, and to make a peaceful solution and negotia
ted settlements possible. Or - put differently- the efforts of the inter
national community in arms have been of basically the same nature as 
the care-taking functions fulfilled by the metropolitan armed forces in 
( other) colonial territories. For this development there is no specific 
basis - no foreseen procedure outlined - in the UN Charter. In inter
national politics this represents a measure of innovation but in the 
decolonization process it is a part of the over all pattern of a predomi
nantly peaceful and organized transition from colonial rule to selfgo
vernment and independence. 

4. The Role of the Armed Forces in the Postcolonial Development in the
new States

Today politics in the former colonies is to a great extent dominated by 
the armed forces. There has been a dra.stic proliferation of military 
coups and "revolutions" in the new states �ince then colonel Mobutu set 
the pattern in the Congo in 1960. Parallels have been suggested between 
the developments in Afro-Asia and in Latin America. Another parallel 
points to the political situation in Central and Eastern Europe after the 
termination of World War One and the collapse of the German, Aust-
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ro-Hungarian, and Russian Empires; a number of "new" states emerged 
and "In the absence of strongly cohesive interna! forces, structural, 
economic, and social change led to a personalization of political power 
and to the subsequent emergence of military dictatorship as a way out of 
interna! difficulties. " 15) 

Others have pointed to what appears like a de facto continuity be
tween colonial rule - supposedly militaristic and autocratic in nature 
- and the present variety of military regimes in the former colonies. 16) 

Political analysts <luring the early 60's tended to look upon this deve
lopment as something not only inevitable but perhaps also beneficial: 
the military was seen as the one and only instrument for modernization. 
The military came into power not because it represented physical coer
cion, i.e. "power", but because it frequently represented the only orga

nized force within the new states when political parties lacked cohesion 
or programmes (or were nonexistent) and political institutions were 
inefficient or without legitimacy in the eyes of the peoples. The armed 
forces were then called upon "to open up the road for the revolution", as 
president Nasser chose to put it. 

This appreciation has been challenged, however, by (among others) 
Samuel P. Huntington whose 1965 essay on "Political Development and 
Political Decay" through careful scrutiny of the terms "development", 
"modernization" and "institutionalization" argues that there is no sub
stitute for political parties and political institutions. While the armed 
forces in political power may contribute to social mobilization and to 
"modernization" of traditional economies the evidence does not support 
the notion of the military as promoter of political development and 
institutionalization. 17) 

Huntington's views have not been unchallenged and that viewpoint is 
still represented which maintains that the military regimes in the new 
states should be seen as "care-takers," holding the ring while new politi
cal structures are being cemented and the groundwork for a stable poli
tical order being laid. From a Marxist point of view "the army can 
emerge as a kind of holding institution until the revolutionary party 
gathers strength." 18) 

One may thus suggest a parallel here between the functions that the 
metropolitan armed forces in the greater number of cases fulfilled du
ring the decolonization process, that the UN peace-keeping operations 
have tried to fulfil, and that the military regimes in the new states have 
been ascribed: the "care-taker" role. Some caution, however, is certainly 
r�commended when making such comparisons. Beside the fact that the 
observation may be said to cover the obvious - all political or other 
authority could be described in terms of "care-taking" functions (and 
has been thus legitimized since Plato)- it may also imply an interpreta
tion of postcolonial development that is overly optimistic, as to the 
future. 

101 



The present arms race in the third world, the emergence of new cen
ters of international power, and new patterns of local and regional 
conflicts as well as conflict on as global scale (the "North- South con
frontation") may suggest a line of development diverting the energies of 
the third world regimes from domestic and political development (as 
defined by Huntington) to increasingly conflict prone foreign relations. 
The military and the militarization of the society may then appear as an 
end in itself. 

The decolonization process is still part of our present reality. It is at 
the same time past, present, and future, and our standpoints tend to be 
conditioned by emotions and prefabricated ideological formulas. The 
systemic ramifications of the breaking up of the colonial empires are still 
far from clear to us. But even though we may still lack a true perspective 
on "decoloniza.tion as history," we must in various ways work towards 
such a perspective. A closer analysis of different aspects of the role of 
the military in the decolonization process and in the postcolonial deve
lopment of the new states may here offer a contribution to our under
standing both of history and maybe also of things yet to come. 

NOTES 

I) For such a macrohistorical viewpoint, consult Barraclough, Geoffrey, An Introduc
tion to Contemporary History (Penguin; Baltimore 1968).

2) The novelist John Masters, in his autobiographic The Road past Mandalay, describes
in a colorful way (and with perhaps some poetic Hcence) the change in the wind that the
termination of the Second World War was bringing to the colonial empires. Witnes
sing the Japanese collapse in Burma in early 1945 after the Meiktila battles he saw the
beginning of the race toward Rangoon by the British (and Indian) XIVth army: "This
was the old Indian Army going down to the attack, for the last time in history, exactly
two hundred and fifty years after the Honourable East India Company had enlisted its
first ten sepoys on the Coromandel Coast. / ... / The Nehrus and the Gandhis and the
Crippses talked in the high chambers of London and New Delhi; and certainly so
meone bad to. But India stood at last independent, proud and incredibly generous to 
us, on these final battlefields in the Burmese plain. It was all summed up in the voice
of an Indian colonel of artillery. The Indian Army hade not been allowed to possess
any field artillery from the time of the Mutiny (1857) until just before the Second
World War, Now, the Indian, bending close to an English colonel over a map,
straightened and said with a smile, "O.K. George, Thanks. I've got it We'll take over
all tasks at 1800. What about a beer?" (The Road past Mandalay; Bantam; New York
1961; pp. 278-279). Although the actual phrazing may differ from Kipling's "Reces
sional" from 1897, the message is the same: "The tumult and the shouting dies;/ The
captains and the kings depart .. , "

3) All other factors excluded it is worth observing that the real diehards arnong the
colonial powers, Portugal and Spain, were also those powers not involved in the world
wars.

4) See, i.a., Pandey, B.N., The Break-up of British India (Macmillan/St. Martin's Press;
London/New York 1969),
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5) Quoted from Edwardes, Michael, The Last Years of British lndia (Casell; London
1963), p. 44.

6) See Ansprenger, Franz, Auflösung der Kolonialreiche (Deutscher Taschenbuch; Mu
nich 1967).

7) Ibid.
8) On Algeria, see, La., O'Ballance, Edgar, The Algerian Insurrection, 1954-62 (Faber;

London 1967); Compare Ansprenger, op.cit.
9) On Indochina, see Fall, Bernard, Viet-Nam Witness (Praeger; New York 1966} and

McAllister, John, Viet Nam. The Origins of Revolution (Knopf; New York 1969).
McAllister makes several references to the warnings and foresight of general Leclerc.

IO) Kissinger, Henry, "The Vietnam Negotiations" (Foreign Affairs January 1969), p. 
214; italics mine. 

11) On the "assymetric conflict", see Mack, Andrew, "Why Big Nations Lose Small Wars:
The Politics of Assymetric Conflict" (World Politics 1975).

12) What interests are "vital" is obviously far from clear - even in the "post factum"
analysis that we tend to fall back upon. The observation made may also cast serious
doubts upon the (present and future) ability and willingness of democratic, welfäre
oriented societies to wage war even if "vital" interests are at stake. Compare here
Sprout, Harold & Margaret, "The Dilemma of Rising Demands and Insufficient
Resources" (World Politics 1968), and Knorr, Klaus, "On the International Uses of
Military Force in the Contemporary World" (Orbis 1977), which both emphasize the
decreasing willingness in the democracies in the West to accept force as a legitimate
foreign policy instrument and also point to the diminishing share given to military
expenditures in their budgets. Related problems are discussed in the evaluations of the
future of international politics presented in the study Sweden in the World Society -
Thoughts about the Future (Tägil et al., Pergamon Press; forthcoming).

13) On UN peace-keeping operations, see La., Bennett, A. Le Roy, International Organi
zations: Principles and Issues (Prentice-Hall; Englewood Cliffs, N.J. 1977), pp. 131-
154; and Fabian, Larry, Soldiers without Enemies (Brookings; Washington, D.C,
1971).

14) Security Council Official Records, 15th year, 90 I st meeting.
15) The parallel with European developments after World War I has been made by Arno

Mayer in "Post-War Nationalisms 1918-1919" (Past and Present July 1966); the
quote from Albertini, Rudolf von, "The Impact of Two World Wars on the Decline of 
Colonialism" (Journal of Contemporary History 1969:1), p. 34.

16) Thus, according to Ruth First: "Within a decade of independence, and in some
countries less, Africa has travelled from colonial government to a very close copy of it.
Lugard and Lyautey of the last century have given way to Mobutu, Gowon and
Bo kassa of this one. Once again the pattern of rule is military-bureaucratic in type."
See The Barret of a Gun. Political Power in Africa and the Coup d'Etat (Allen Lane;
London 1970), p. 432. Major works on "the military in politics" are Finer, S.E., The
Man on Horseback (Peregrine; rev.ed.; London 1976); and Janowitz, M., The Mili
tary in the Political Development of New Nations (University of Chicago Press;
Chicago 1964).

17) Huntington's essay first published in World Politics (April 1965).
18) See Iskenderov, A., "The Army, Politics, and the People" (in Bienen, Henry, ed., The

Military and Modernization; Aldine/Atherton; Chicago & New York 1971); the
quote from Bienen, Henry, "The Background to Contemporary Study of Militaries
and Modernization" (Ibid.), p. 22.
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