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Det 16. århundredes "militrere revolution" og det danske 
adelsrytteri. - En sammenlignende arialyse * 

Af Knud J V Jespersen 

1. Den militrere udvikling ved overgangen mellem middelalder og nyere
tid

Der råder i moderne militrerhistorisk forskning enighed om hovedfrrek
kene i den militrere udvikling på overgangen mellem middelalder og 
nyere tid 1l. Som baggrund for den f0lgende unders0gelse af den danske 
rostjeneste i det 16.-17. århundrede kan den derfor ganske kort 
skitseres i grove hovedlinier. 
· Den afg0rende faktor i den middelalderlige hrer var den helpansrede,

lansebevrebnede ridder. Disse skarer af qualifizierten Einzelkämpfern 2l 
dominerede fuldstrendigt slagmarken med deres kampprincip, den 
offensive nrerkamp. I modsretning hertil var de andre våbenarter kun 
at betragte som st0tteenheder for hovedvåbnets - det tunge rytteris -
kamp. 

Dette traditionelle m0nster blev imidlertid brudt, da der i slutningen 
af det 15. århundrede dukkede en ny og mere effektiv offensiv faktor 
op på de europreiske slagmarker, de massive blokke af pikebevrebnet 
infanteri, der i kraft af antal og indre disciplin i enhederne viste sig at 
vrere ridderskarerne overlegne. Schweizerne anvendte som de förste 
disse dybe fodfolksformationer i slutningen af det 15. århundrede, og 
derfra bredte den nye infanteritaktik sig med stor hast ud over Europa. 
Den tyske Landsknecht blev netop i denne tid et veldefineret begreb. 

·Ved overgangen til det 16. århundrede står vi således over for en
situation, hvor det i faste taktiske enheder virkende fodfolk -
infanteriet - spillede en _stedse mere afg0rende rolle for kampens 
udfald. Og denne udvikling fortsatte gennem hele det 16. århundrede, 
da efterhånden den spanske tercio - en infanterienhed på ikke mindre 
end 3 000 mand - gik sin sejrsgang på Europas slagmarker. 
Udviklingen i det 16. århundrede pegede således afg0rende bort fra 
ridderhrerene - og rytteri i det hele taget - hen imod det taktisk 
organiserede fodfolk, infanteriet, der blev de nye hreres afg0rende 
hovedkomponent. 

., .... , 

. *) En engelsksproget version af denne artikel blev prresenteret på den XV, 
Internationale . Historikerkongres i Bukarest 10-17 august 1980 under det 
mflitrerhistoriske hovedtema "The military Institution <luring Periods of great Social 
Changes", I forhold til kongresindlregget er der her kun foretaget uvresentlige 
rendrin·ger. Således er også noteapparatet urendret, hvilket er forklaringen på, at 
henvisninger til litteratur, der ikke foreligger på et af de europreiske hovedsprog, er 
indskrrenket til et minimum. 
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Ildhåndvåbnenes sejr over de blanke våben i l0bet af det 16. 
århundredes förste halvdel virkede i samme retning. For det f0rs(e 
n0dvendiggjorde våbnenes lave skudhastighed et disciplineret samar
bejde mellem de enkelte skytter, hvis en nogenlunde kontinuerlig ild 
skulle opretholdes. Og et sådant samarbejde forudsatte tilstedevrerelsen 
af faste taktiske enheder, indre arbejdsdeling og disciplin samt en fast 
organiseret plan. For det andet gjorde den langtrrekkende musketild 
den tunge ridders stilling -endnu mere håbl0s. Han kunne ikke mere 
komme på så mert hold af modstanderen, at hans rytterlanse kunne 
g0re nytte. Dette er formentlig baggrunden for, at også rytteriet 
rendrede karakter omkring midten af det 16. århundrede: det klassiske 
tunge rytteri forvandledes til et moderne kavalleri, der var 
karakteriseret ved fast taktisk organisation i kompagnier, v�d at 
rytterne nu kun bar halvpanser og var bevrebnet med rytterpistoler og 
sidevåben, og endelig ved, at den kvalificerede enkeltkrempers indsats 
var blevet erstattet af disciplineret taktisk optrreden i enhedsramme, 
den såkaldte karakol. 

Den ber beskrevne udvikling bet0d således, at infanteriet blev hrerens 
vigtigste våbenart. Da infanteriet rekrutteredes fra samtlige samfund
slag, medf0rte det samtidig en socialisering af krigen, således forstået, 
at krigen nu blev et anliggende for samtlige grupper i samfundet, hvor 
den tidligere nrermest havde vreret et monopol for den adelige 
krigerstand. Samtidig f0rte udviklingen rytteriet meget langt bort fra 
middelalderens lansebevrebnede ridderhrere, der efter en offensiv taktik 
s0gte kamp med modstanderen, og hvor kampens udfald var helt 
afhrengigt af den kvalificerede enkeltkrempers indsats. Udviklingen 
havde forvandlet ridderhreren til et kavalleri, hvis betydning i den 
samlede kamporganisation var strerkt reduceret, og hvis effektivitet 
inden for de givne ram.mer nu var helt afhrengig af organisationens evne 
til at optrrede og virke som en taktisk enhed, hvori den enkelte rytter 
måtte undei:kaste sig organisationens disciplin og krav om prrecision og 
vilje ti1 samarbejde. Borte var altså de gamle ridderidealer, personlig 
rere, personlig tapperhed og personlig udmrerkelse. I kavalleriorganisa
tionen var det derimod <lyder som lydighed, disciplin og samarbejd
sevne - kort sagt den professionelle soldats <lyder - der tal te. 

2. Rostjenesteorganisationen og den militrerhistoriske forskning
Så langt hersker der nogenlunde enighed i den militrerhistoriske

forskning. Denne konsensus udstrrekkes også til, at adelsrytteriet, 
rostjenesten - som f0lge af den militrere udvikling - havde udsvillet 
sin rolle i det 16. århundrede, hvorefter det for .stedse forsvandt som 
militrer institution. Uenigheden opstår f0rst, når det skal forklares, 
hvorfor denne udvikling fandt sted, dvs når udviklingen skal fortolkes. 
Som eksponenter for de forskellige fortolkninger, der g0r sig greldende 
i moderne forskning vil jeg kort skitsere hovedsynspunkterne hos to 

4 

britiske historikere, Michael Roberts· og Michael Howard og hos den 
belgiske historiker Cl. Gaier. 

Michael Roberts' 3> hovedtese er, at de nyordninger af de militrere 
styrkers indretning, som Moritz af Oranien og svenskekongen 9ustav 
Il Adolf foranledigede i årtierne omkring 1600 var af en så indgnbende 
karakter og havde sådanne konsekvenser, at de b0r betegnes s?� en 
militrer revolution. Det er videre et hovedsynspunkt, at den nuhtrere 
udvikling i det 16.-17. århundrede alene ikke blot kan forkl�re 
rendringerne i de militrere institutioner, men også kan give 
fyldestg0rende förklaring på en rrekke vresentlige forandringer i de 
europreiske samfunds struktur, f eks statsmagtens voldsomme 
ekspansion, som han betragter som en direkte f0lge af, at staten overtog 
det militrere monopol fra den tidligere krigerstand, adelen. 

Cl. Gaier 4> er enig med Roberts om, at adelen mistede sit militrere
monopol i l0bet af det 16. århundrede, og at det gled over til 
statsmagten. Han ser det dog ikke udelukkende som resultat af en 
autonom militrer udvikling, men lregger strerk vregt på rendrede 
prreferencer inden for den adelige stand selv - en mentalitetsforand
ring, der forvandlede den tidligere martialske ridder til en fredsommelig 
godsejer i l0bet af det 16. århundrede. 

Også Michael Howard 5> deler synspunktet om forskydningen af det 
militrere monopol fra adelsstand til statsmagt i l0bet af det 16. 
århundrede. Men eftersom det er et grundlreggende synspunkt hos ham, 
at forandringer på den militrere side kan forklares ved strukturforand
ringer i samfundet, lyde( hans förklaring på adelens tab af det militrere 
monopol modsat Roberts' på, at det var: et resultat af 
0konomiske, sociale og statsretlige forandringer i samfundsstrukturen. 

De tre historikere er således enige om, at adelsrytteriet havde udspillet 
sin militrere rolle i det 16. århundrede, hvorefter det forsvandt. De 
betragter samtidig dette som et afg0rende, synligt tegn på, at adelen 
havde mistet sin militrere fortrinsstilling og havde overladt det militrere 
monopol til stasmagten. Michael Howard er lidt ubestemt med hensyn 
til det n0jagtige tidspunkt for adelsrytteriets forsvinden, men tidsfrester 
det blot til engang i l0bet af det 16. århundrede. Michael Roberts er 
mere prrecis: hans fastslår, at de sidste rester forsvandt i "the third 
quarter of the century", dvs 1550 -75 6>. Cl. Gaier deler nrermest 
Michael Roberts' opfattelse 'og udtrykker elegant forholdet således: 
"Pour eux (de tunge adelige ryttere) la guerre etait une convention. 
Mais ce qui trouvait· sa raison d'etre a l'epoque de la "Chanson de 
Rolanq" devint une farce pathetique au siecle de don Quichotte ... " 
7). - Sk0nt de tre historikere ikk;e er enige om årsagerne, er de ganske 
enige om adelsrytteriets endelige forsvinden i det 16. århundrede, og 
denne begivenhed stod for derp. alle som det mest håndgribelige udtryk 
for det militrere monopols forskydning fra adelsstand til statsmagt på 
samme tid. 
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Det danske adelsrytteri, rostjenesten, eksisterede imidlertid i bedste 
velgående lige til 1679, da den enevreldige konge omsider beordrede den 
nedlagt som led i afrustningen efter Den skånske Krig (1675-79). Dette 
- i forhold til den almindelige europreiske udvikling - temmelig
enestående fämomen rejser for en dansk militrerhistoriker det helt
oplagte sp0rgsmål: Hvorfor fik den danske rostjeneste lov at bestå ca
100 år efter, at institutionen var forsvundet andre steder? - Var det et
udtryk for, at den danske adel, i modsretning til standsfrellerne andre 
steder, var i stand til at opretholde sit militrere monopol lige til
slutningen af det 17. århundrede? Og grelder de tre forskeres beskrivelse
af udviklingen således ikke for Danmark? - Eller var den rostjeneste,
der blev nedlagt i 1679, i virkeligheden en helt anden institution end
den, man finder ved 1500-tallets begyndelse, således at de· tre forskeres 
beskrivelse alligevel kan have gyldighed for Danmark?

Disse 'sp0rgsmål, der tilsammen er denne afhandlings problem, vil jeg 
fors0ge at besvare ved at f0lge udviklingen i rostjenesten fra ca 1500 til 
institutionens opl0sning på nogle vresentlige punkter. Resultaterne af 
denne unders0gelse vil derefter blive sammenholdt med nogle 
karakteristiske trrek i den danske samfundsstruktur. For det er jo 
indlysende, at en förklaring må s0ges enten i institutionen selv eller-i de 
krrefter uden for den, der 0vede indflydelse på den - eller begge steder. 

3. Den adelige rostjeneste 1500-1679

_Kortest kan den adelige rostjeneste beskrives som adelens pligt til at
stille rustede sven de - i regelen ryttere - til rigets försvar 8). Til
gengreld for denne pligt n0d standen en rrekke privilegier, hvoraf det
vigtigste og for adelen bereste var total skattefrihed. Dette var
rostjenesten af adelens private gods. I rostjenesteorganisationen indgik
endnu en komponent, nernlig lensrostjenesten, der - som navnet siger 

rekrutteredes af krongodset, lenene. Dette sidste var således i
realiteten kronens bidrag til rostjenesten. Militrert set var rostjenesten
det gamle feudale adelsrytteris direkte efterkommer og endnu omkring
1500 uden sammenligning rigets vigtigste rytterstyrke. 

Til beskrivelse af udviklingen vil jeg beskreftige mig med fire 
aspekter, nemlig: 

lensrostjenesten 
- bevrebning og udrustning
- den administrative struktur
- den taktiske organisation

Omkring Reformationen havde rostjenesten et samlet ryttertal på 
16-1700 rnand. Dette tal faldt st0t gennem det 16. århundrede men
stabiliseredes omkring år 1600 på et ryttertal af ca 1200. Hvad der
forårsagede dette fald i ryttertallet fremgår af f0lgende diagram:
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Figurl 

Rostjeneste af krongods og privat adelsgods, 
1525-1625 

100 o/o ----------------------.

500/o 

Krongodsets 
andel 

Det private adelsgods' 
andel 

OOfo.t---------------------_. 

1525 1550 1575 1600 1625 

Kilde: Registre over rostjenesten 1525, 1529, 1537, 1539, 1547, 1551, 1552, 1554, 1556,

1558, ·1562, 1563, 1570, 1574, 1587-88, 1609, 1614, 1617, 1624 og 1625 (Danske

Rigsarkiv, Danske Kancelli, B 43, Manstringsruller og Rostjenestetakseringer

1535-63, og B 96, Rostjenestetakseringer paa Adelen 1572-1652). 

Det ses, at faldet i styrkemålet fuldt ud forklares ved, at 
lensrostjenesten reduceredes fra ca 67 % af den samlede styrke på 
reformationstiden til kun ca 25 f1/o omkring år 1600. Dette markante 
fald må utvivlsomt ses som udtryk for en helt bevidst politik fra kronens 
side og må srettes i förbindelse med 1500-tallets omfattende 
lensreformer. Essensen af disse var, at kranen derigennem s0gte at 
maksimere det 0konomiske udbytte af lenene. Ben af de måder, hvorpå 
dette blev gjort, var så langt som muligt at likvidere den forleningsform, 
der hed tjenestelenet - dvs, at lensmanden kun skulle yde rostjeneste 
til gengreld for forleningen - til fordel for forleningsformer, <ler gav 
kranen et st0rre kontant udbytte og bedre kontrol. En sådan 
forleningsform var eksempelvis forleningen på regnskab 9>. 

Den i figur 1 illustrerede udvikling viser m a o, at kronen i stigende 
grad prioriterede reelle indtregter af lenene over den krigstjeneste, disse 
kunne yde inden for rostjenesteorganisationens rammer. Omvendt 
lagde kronen i stadig ·stigen de gra:d afstand til rostjenesteorganisationen 
so:rµ militrer institution. Denne udvikling peger derfor i retning af, at 
kranen ikke mere tillagde rostjenesten afg0rende militrer vregt. 

Også i rostjenestens bevcebning og udrustning skete der vresentlige 
forandringer i l0bet af 1500-tallet. Som organisation betragtet lå 
rostjenesten, som allerede nrevnt, i direkte forlrengelse af middelalde
rens tunge, feudale rytteri, hvis vresentligste bestanddel var. den tunge, 
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helpansrede rytter, bevrebnet med den klassiske rytterlanse. Endnu ved 1500-tallets begyndelse var langt hovedparten, ca 75 0/o, af rostjenestens ryttere udstyret på denne måde. Kun en mindre del, 25 o/o, var lette ryttere, dvs ryttere bevrebnet med armbrnst, senere rytterpistoler og kun iklredt halvpanser. 
Denne bevrebningsstruktur rendredes drastisk ved midten af århundredet, således som det fremgår af folgende tabel der viserfordelingen på tunge og Iette ryttere 1525-1558: 

' 

Figur2 

Fordeling på tunge og lette ryttere, 1525-1558

1525 
1529 
1539 
1547 
1551 
1552 
1554 
1556 
1558 

Kilde: Som figur 1. 

Tunge ryttere 
o/o 

63 
78 
75 
70 
50 
54 
40 
37 
34 

Lette ryttere 
OJo 

37 
22 
25 
30 
50 
46 
60 
63 
66 

Det fremgår heraf, at de lette ryttere blev stadig mere dominerende på de tunges bekostning. Ved begyndelsen af Den nordiske Syvårskrig(1563-70) var udviklingen fuldbyrdet, og rostjenesten bestod derefterudeluk�ende af l�tte .ryttere, klredt i halvpanser og bevrebnet medrytterp1stoler og s1devaben. Dette förblev rostjenestens normaludrustning perioden ud. 
Skal vi d0mme efter bevrebningen, må vi således konstatere atro�tjenesten som militrer styrke optrådte som feudalt adelsrytteri i�dtilm1dten af 1500-tallet. Derefter tilpassede den sig de nye normer forbevrebning og udrustning, der var en f0lge af den almindelige militrereudvikling. Målt på bevrebningen forvandledes rostjenesten m a oomkring 1560 ti1 et moderne kavalleri. 
Nreste unders0gelsepunkt er rostjenestens administrative struktur.Derved förstås udformningen af de systemer, der var n0dvendige for attilvejebringe og opstille den militrere styrke. Det drejer sig nrermere
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betegnet om påligningssystemet, der skulle regulere st0rrelsen af den 
enkelte adelsmands rytterkontingent, og m0nstringssystemet, der skulle 
sikre, at den pålignede krigsstyrke virkelig var til stede og krigsduelig. 

Det gamle feudale adelsrytteri var en rent adelig standsorganisation, 
hvorigennem rigets krigerstand, adelen, ydede sin kvalificerede 
krigstjeneste. Den fungerede helt uden indblanding ude fra, og 
påligning og m0nstring var derfor også et internt adeligt anliggende, der 
var statsmagten totalt uvedkommende. Egentlig fremb0d denne 
organisationsform heller ikke noget problem, så lrenge den adelige 
stand ikke blot opfattede det som en pligt, men også en personlig ret at 
brere våben til rigets försvar. 

De mange förtegnelser over rostjenesteopbuddet, der findes bevaret 
fra årene omkring 1500, understreger ganske klart, at det endnu på 
dette tidspunkt var den adelige stand selv, der fastsatte st0rrelsen og 
sammensretningen af hver enkelt adeligs kontingent uden nogen 
indblanding fra statsmagtens side. - Den adelige stand ydede stadig 
omkring år 1500 sin kvalificerede krigstjeneste efter evne og formåen 
uden nogen regulerende indflydelse ude fra. 

Fra omkring 1525 viste statsmagten imidlertid en stigende 
tilb0jelighed til at blande sig i rostjenestens indre forhold. Fra dette år 
stammer den reldste kendte kongelige förordning om rostjenesten. 
Denne var et resultat af sejge forhandlinger mellem kongen og adelen 
i årene 1523-25, foranlediget af den alvorlige sikkerhedspolitiske 
situation efter Christian II's fordrivelse. Forordningen var egentlig kun 
tiltrenkt en gyldighedsperiode på tre år. Men da det kom til stykket, blev 
den alligevel forlrenget gentagne gange og förblev förmelt i kraft indtil 
midten af 1540'rne . Kernepunktet i denne förordning var, at adelen gik 
ind .på at lade sin krigstjenestepligt regulere i forhold .til indkomsten og 
samtidig indr0mmede kronen en kontrollerende indflydelse på 
organisationen. - Denne förordning reprresenterer således det f0rste 
eksempel på, at statsmagten, med adelens samtykke, greb direkte ind i 
den adelige krigstjenestepligt. 

På trods af denne indmmmelse fastholdt adelen alligevel gennem det 
meste af 1500-tallet, at rostjenesten i princippet var et rent 
standsanliggende, hvis påligning og indretning var staten uvedkom
mende. Såvel Frederik I (1'523-33) som Christian III (1534-59) måtte 
af give h0jtidelige erklreringer derom 10l. 

Dette principielle forbehold forsvandt imidlertid fuldstrendigt fra og 
med den landsomfattende taksation tji rostjeneste i 1588. - Man har 
vel lov at formode, at krigserfaringerne fra Den nqrdiske Syv.årskrig, 
samt det forhold, at statsmagten i 1588 var reprreseriteret ved en adelig 
formynderregering, har spillet en rolle for denne adelige holdningsrend
ring. Fra dette tidspunkt var der nemlig ingen som helst tvivl om, at 
administrationen af rostjenesten var blevet et rent statsanliggende. 
Taksationer, m0nstringer osv ivrerksattes, administreredes og kontrol-
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leredes helt og holdent af centraladministrationen, af staten, der 
dermed også overtog den fulde kontrol med organisationen. Adelens 
rolle var omvendt reduceret til blot at prrestere det fastsatte antal ryttere 
med den fastsatte udrustning. Denne fastsrettelse var n0je gradueret i 
forhold til adel ens godsindtregter. 

Den fuldstrendige statsovertagelse af rostjenesten blev kodificeret 
med udsendelsen af en detaljeret kongelig förordning om rostjenesten 
i 1625. Deri fastsattes i retsgyldig form bestemmelser for alle sider af 
institutionens indretning og virke. Herunder også påligningen og de 
procedurer, der skulle folges ved denne. I overensstemmelse med den 
praksis, der havde udviklet sig siden 1588, bestemtes det, at der skulle 
stilles en rytter for hver 312 tdr htk 11>, og at rostjenestebyrden herefter 
skulle folge godset ved k0b og salg. Den således fastlagte indretning af 
rostjepesten bestod stort set urendret indtil organisationens endelige 
opl0sning i 1679. 

Dermed fuldbyrdedes således den udvikling, der havde vreret i gang 
siden 1525. Mens rekrutteringsgrundlaget omkring 1500 havde vreret 
den adelige stand som kvalificeret personkreds, blev det fra 1588 helt 
entydigt den adelige godsbesiddelse, der udgjorde påligningsgrundlaget. 
Rostjenesten var m a o blevet flyttet fra standen selv til dens 
godsbesiddelse, og adelen havde som personkreds distanceret sig fra sin 
krigstjenestepligt. Dermed havde selve institutionen klart rendret 
karakter: fra at vrere en organisation, hvorigennem den adelige 
krigerstand ydede sin kvalificerede krigstjeneste, til at blive et system, 
hvorigennem statsmagten efter nogle ganske bestemte regler rekrutte
rede en del af sit kavalleri fra det adelige gods. I takt med denne 
udvikling gled kontrollen med organisationen i l0bet af 1500-tallet 
adelen af hrende. I stedet blev den overtaget af statsmagten. Den 
tidligere så mregtige standsorganisation var blevet forvandlet til en 
statsinstitution, og rostjenesten var så at sige blevet en statslig prioritet 
i det adelige gods. 

Det fjerde og sidste aspekt er rostjenestens taktiske organisation,
hvormed menes dens krigsmressige enkadrering. Kort beskrevet kan 
udviklingen på dette punkt opdeles i tre faser: 1) tiden indtil midten af 
1500-tallet, 2) perioden ca 1550-1609, og 3) tiden efter 1609. 

I förste fase var den tunge rytter stadig dominerende, og
L
kampmåden 

svarede til det feudale rytteris, der byggede på den kvalificerede 
enkeltkrempers indsats på slagmarken. Svarende hertil var rostjenesten 
ikke i denne periode inddelt i egentlige taktiske enheder, og der 
eksisterede ikke nogen fast opgavefordeling mellem de enkelte 
medlemmer af organisationen. Med god vilje kunne man hrevde, at den 
enkelte adelsmands trop udgjorde en slags taktisk enhed. Men dels 
varierede troppene strerkt i st0rrelse, dels eksisterede der ingen 
arbejdsdeling mellem disse. Endelig 19-anglede der fuldstrendigt et fast 
befalingsmandskorps. Derfor er det nok rigtigst at konstatere, at der 
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ikke i dette tidsrum fandtes nogen fast taktisk organisation af 
rostjenesten. 

Perioden 1550-1609 var en overgansfase. Overgangen til den nye 
bevrebning med pistoler og sidevåben n0dvendiggjorde et mere 
formaliseret taktisk samvirke mellem organisationens enkelte medlem
mer. Derved opstod behovet for et minimum af organisation i taktiske 
enheder. Disse blev dog, f eks under Den nordiske Syv:årskrig, först 
etableret umiddelbart forud for operationerne og opl0st igen, så snart 
disse var overstået. Et befalingsmandskorps eksisterede kun i krigstid. 
Sk0nt der således i sidste halvdel af 1500-tallet kan konstateres en 
taktisk underinddeling af rostjenesten i krigstid, må det også tilf0jes, at 
disse enheder var af en ganske 10s og midlertidig karakter. 

Dette forhold rendredes i 1609, da kongen, Christian IV, i forbindelse 
med en landsomfattende m0nstring af rostjenesten benyttede lejlighe
den til at formere dens styrker i syv faste taktiske enheder, faner eller 
kompagnier (å 150-200 mand). De skulle bestå såvel i fredstid som i 
krigstid. Organisationen fremgår af folgende organisationsskema: 

Figur3 

Rostjenestens taktiske organisation efter nyordningen 1609 

Kompagnier 
(x7) 

lKorporal 
Ryttere 

Korporal-
skab (x2) 

' 

Rostjenesten 

lRitmester 
1Lojtnant 
lFenrik 

Stab 

Stab 

Kilde: Menstringsregister 1609 med tilherende skrivelser (Danske Rigsarkiv, Danske

Kancelli, B 96, Rostjenestetakseringerpaa Adelen 1572-1652, 1609). 
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Samtidig undmevnte kongen et fast befalingsmandskorps, der 
foruden den taktiske foring i krigstid også fik ansvaret for eksercits og 
trrening i enhedsramme i fredstid. Bortset fra, at antallet af kompagnier 
i 1624 blev fornget til 12 (å 100 mand), og at der samtidig skete en 
tilsvarende forngelse af det faste befalingsmandskorps, förblev denne 
taktiske organisation nogenlunde urendret indtil rostjenestens nedlreg
gelse i 1679. 

Hvordan skal nu denne udvikling i den taktiske organisation 
fortolkes? - Fra et militrert synspunkt bet0d oprettelsen i 1609 af 
permanente taktiske enheder og faste kadrer, at det tidligere så l0st 
organiserede adelsrytteri omdannedes til et fast organiseret kavalleri 
efter europreisk m0nster. Denne udvikling hav de faktisk vreret i gang 
fra omkring Den nordiske Syvårskrig, men fuldbyrdedes forst med 
kongens skridt i 1609. Dette indebar også, at rostjenestens enheder uden 
noget besvrer kunne indpasses i et meningsfuldt samvirke med andre 
dele af de vrebnede styrker, f eks de hvervede enheder. Fta kranens 
synspunkt bet0d den permanente kommandostruktur gennem kongeligt 
udnrevnte officerer og befalingsmrend tillige statsmagtens fuldstrendige 
kontrol med alle sider af rostjenesten, herunder også fredstidstrreningen 
og den krigsrnressige anvendelse. Rostjenesten var - også som 
militrer enhed betragtet - blevet fuldstrendigt underlagt statsmagten. 

En samlet konklusion på unders0gelsen af disse fire aspekter af 
rostjenestens udviklingshistorie i 15-1600-tallet må blive folgende: 
Den oprindeligt rent adelige militrere standsinstitution, baseret på 
adelens kvalificerede krigstjeneste og bestående viesentligst af tungt 
rytteri havde i 1550'erne mistet sin militrere mening som f0lge af den 
militrerteknologiske udvikling ude i Europa. Dette gav sig bl a udtryk 
i, at kranen valgte at reducere lensrostjenesten til et minimum. Men i 
stedet for at forsvinde som militrer institution, således som det skete 
med de tilsvarende organisationer ude i Europa, skete der i de f0lgende 
årtier en rrekke drastiske rendringer i rostjenestens struktur ny 
bevrebning, ny administrativ struktur, etablering af en fast taktisk 
organisation. Fra et organisatorisk synspunkt bet0d denne struktur
rendring for det förste, at rostjenesten ikke mere opfattedes som en rent 
personlig pligt for adelen, men nrermest blev en slags vrerneskat på det 
adelige gods. For det andet forvandledes den tidligere standsinstitution 
til en ren statsinstitution under statsmagtens fulde kontrol. Adelen 
distancerede sig m a o fra krigstjenestepligten, mens kronen overtog 
administrationen af og kontrol med den. - Fra et militrert synspunkt 
bet0d struktur�ndringerne, at det gamle adelsrytteri blev forvandlet til 
et moderne kavalleri, der uden vanskeligheder kunne indpasses i den 
samlede statslige forsvarsorganisation. Kontrollen med dette kavalleri 
lä udelukkende hos statsmagten. 

Den her beskrevne udvikling er således et konkret udtryk for 
adelsstandens förvandling i l0bet af det 16. århundrede fra en. 
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krigerkaste til en godsejer- og embedsadel, og den er tillige et udtryk for 
flytningen af det militiere magtmonopol bort fra adelsstanden over til 
statsmagten. 

I denne henseende bekneftes altså på dansk grund den rnilitrere 
udvikling, som Roberts, Gaier og Howard beskrev for Europa i 
almindelighed. Den danske rostjeneste overlevede kun, fordi den 
gennem reorganisationen kunne tilpasses de nye militrere vilkär. -
Alternativet dertil havde vieret dens forsvinden fra den danske histories 
scene omkring 1560. 

4. Samfunds- og magtstruktur i Danmark - et kort rids

Selv om vi således ved at studere selve rostjenesten kan finde
fyldestg0rende förklaring på, hvorledes det lykkedes institutionen at 
overleve under de nye militrere betingelser - nemlig ved at udskifteAen 
gamle identitet, standsinstitutionen, med en ny, statsinstitutionen så 
ligger der ikke deri nogen förklaring hvorf or man i Danmark valgte 
at lade institutionen bestå. Umiddel t skulle man jo tro, at det ville 
have vreret enklere at nedlregge den helt, da den blev indhentet af den 
militrere udvikling. Det ville også have givet regeringen st0rre frihed ved 
den n0dvendige nyordning af forsvaret. For at få besvaret dette 
sp0rgsmål er det n0dvendigt kort at betragte magtstrukturen i det 
danske samfund 12l. ,

Det danske samfund var i 15-1600-tallet et strendersamfund, 
bestående af fire strender, b0nder, borgere, gejstlighed og adel. 
Strendernes indbyrdes stilling og deres forhold til statsmagten var 
defineret ved privilegier, der afgrrensede den enkelte stands funktioner 
og rettigheder. Blandt disse var adel ens privilegier de mest omfattende. 
De indebar bl a en total beskyttelse af standens godsbesiddelse 
nresten halvdelen af landets dyrkede areal - fuldstrendig skattefrihed 
og eneret til de vigtigste administrative embeder og politiske poster, 
herunder lensmandsstillingerne, rigsembederne og posterne i rigsrådet. 
Standens eneste modydelse for disse srerdeles gunstige privilegier var 
krigstjenestepligten, rostjenesten. Dette havde også god mening, så 
lrenge den adelige rostjeneste var hovedhj0rnestenen i rigets forsvar. 
Det var den imidlertid - som netop vist - ikke efter midten af 
1500-tallet, da rostjenesten af den almindelige militrere udvikling var 
blevet reduceret 'til en enhed af sekundrer betydning. I samme periode 
skete der - af 0k0nomiske grunde 13> - nogle kraftige sociale 
forskydninger i det danske samfund, der i stadig stigende grad gjorde 
de gamle skarpe standsgrrenser meningsl0se 14>. Tilsammen bragte disse 
udviklingstendenser adelen under et stigende pres såvel fra de 
0vrige strender som fra kronen. De begyndte alle at srette alvorlige 
sp0rgsmålstegn ved berettigels'en af den kraftige privilegering af den 
adelige stand. 
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Adelsprivilegierne medf0rte også, at adelen som den eneste stand 
havde del i den politiske magt i riget - via rigsrådet. Dette organ 
udgjorde sammen med kongen selve statsmagten, og forfatningen 
tillagde det en nekke meget vresentlige magtbef0jelser, f eks 
skattebevillingsret, vetoret i sp0rgsmål om krig eller fred, kontrol med 
vresentlige dele af statsudgifterne. Rigsrådet var kort sagt et srerdeles 
magtfuldt politisk organ. Mellem statsmagtens to hovedkomponeriter, 
kongemagt og rigståd, udspillede der sig gennem 15-1600-tallet en 
undertiden meget voldsom magtkamp, der i realiteten drejede sig om 
selve kontrollen med statsmagten. Denne fandt sin afslutning i 1660 
med kongemagtens totale sejr og indf0relse af det enevreldige 
arvekonged0mme. Men i den her betragtede periode, 1550-1625, var 
kampen endnu uafgjort: der var stadigvrek nogenlunde jrevnbyrdighed. 

Formelt set reprre'senterede rigsrådet ganske vist hele riget og samtlige 
strender; men i realiteten var der tale om en ren adelsreprresentation, og 
rigsrådet varetog derfor f0rst og fremmest adelige standsinteresser over 
for kongemagten. På denne baggrund er det derfor nu ikke så 
vanskeligt at se, hvorfor den adelige rostjeneste fik lov at bestå efter 
1560 i modsretning til de fleste af dens udenlandske modstykker. 
Eftersom rostjenesten var adelens eneste modydelse for privilegierne, 
ville en nedheggelse af rostjenesten samtidig have betydet en likvidering 
af adelsprivilegierne: ingen modydelse, ingen privilegier; det var sagens 
egentlige realitet. En opretholdelse af rostjenesten som alibi for 
privilegierne var derfor af vital interesse for <l,delen - og dermed også 
for rigsrådet. Men samtidig måtte adelen jo b0je sig for de militrere 
realiteter, der bestod i, at rostjenesten omkring 1560 var ved at blive en 
militrer anakronisme. 
- Den modernisering og statsovertagelse af rostjenesten, der fandt
sted 1560-1625 var derfor resultat af et mere eller mindre stiltiende
politisk kompromis mellem konge og rigsråd: adelen fik lov at beholde
sin rostjeneste som alibi for privilegierne, men måtte samtidig til
kongemagten betale den pris, der bestod i, at organisationen blev et
statskontrolleret kavalleri med et minimum af adelig indflydelse.

5. Konklusion

Rostjenestens fortsatte beståen efter 1560 var således f0rst og
fremmest dikteret af politiske hensyn, mens militrere hensyn blot var 
bestemmende for organisationens struktur. Det er derfor nok heller 
ikke noget tilfrelde, at en af den enevreldige konges f0rste handlinger, 
efter at adelens politiske indflydelse var definitivt elimineret i 1660, var 
at suspendere rostjenesten og likvidere adelsprivilegierne. Ganske vist 
genoplivedes organisationen atter, da Den skånske Krig knevede 
mobilisering af alle landets ressourcer. Men da var for lrengst dens 
hovedrolle som militrer institution udspillet og dens vrerdi som politisk 
bytteobjekt gået tabt. Ved demobiliseringen i 1679 kunne kongen derfor 
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ganske uceremonielt nedlregge rostjenesten definitivt, uden at der i 
denne anledning l0ftede sig en eneste protesterende rnst. 

Unders0gelsen af den adelige rostjeneste viser således, at den militrere 
udvikling i Danmark ikke formede sig anderledes end den almeneuro
preisk�. Den viser også, at den adelige rostjenesterytte,r selv i Cervantes' 
århundrede - for nu at bruge Gaiers formulering - ikke var en 
verdensfjern Don Quichotte, der krempede mod vejrm0ller, men 
snarere en militrert meningsfuld Sancho Panza, hvis eksistens og virke 
f0rst og fremmest var et resultat af en solid erkendelse af de politiske 
realiteter i 1500-tallets Danmark. 

Noter 

1) Grundlaget for den moderne forskning er stadig • Hans Delbriick: Geschichte der
Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte (7 Bd, Berlin 1900-36), her
specielt Bd III og IV. Dertil også F Lot: L'art militaire et les armees au Moyen Age
en Europe et dans le Proche Orient (2 vols, Paris 1946); Charles Oman: A History of
the Art of War in the Middle Ages (2 vols, New York 1924); samme: A History of ·
the Art of War in the XVlth Century (London 1937). Blandt den nyere forsknings
mange arbejder kan isrer fremhreves J F Verbriiggeu: The Art of Warfare in Western
Europe during the Middle Ages (Amsterdam 1977); Michael Roberts: The Military
Revolution, 1560-1660; samme: Gustav Adolf and the Art of War (Begge artikler
er f0rste gang offentliggjort i 1955-56, men er nu genoptrykt i Michael Roberts:
Essays in Swedish History (London 1967), s 195-225 og 56-81); Cl Gaier: La
cavalerie Jourde en Europe Occidentale de XIIe au XVIe siecle (Revue Internationale
d'Histoire Militaire, no 31, 1971, s 385-96) og endelig Michael Howard: War in
European History (Oxfo'rd 1976).

2) Udtrykket er Hans Delbriicks, Kriegskunst, Bd IV, s 137.
3) Michael Roberts, The Military Revolution. Artiklen er en bearbejdet version af

professor Roberts' tiltrredelsesforelresning ved Queens University of Belfast 21
januar 1955. Et n0dvendigt korrektiv til Roberts' artikel er nu N G Parker: The
'Mi\itary Revolution, 1560-1660' - a Myth? (N 0. Parker: Spain and the
Netherlands, 1559-1659 (Glasgow 1979), s 85-103.

4) Cl Gaier, La cavalerie Jourde. Artiklen er en bearbejdet version af et indlreg
prresenteret på den XIII internationale historikerkongres i Moskva, august 1970.

5) Michael Howard, War in European History; specielt kapitlerne 1-3.
6) Roberts, The Military Revolution, s 210.
7) Cl Gaier, La cavalerie Jourde, s 396.
8) Den danske adelige rostjenestes historie er ikke behandlet på noget europreisk

hovedsprog. På dansk foreligger en unders0gelse ved denne artikels forfatter:
Rostjenestetaksation og adelsgods. Studier i den danske adelige rostjeneste og adelens
godsfordeling'-1540-1650 (Odense 1977). Bogen rummer et engelskproget summary.
Det f0lgende bygger i hovedsagen på dette arbejde.

9) Et kongeligt len kunne bortforlenes på regnskab, dvs at Iensmanden skulle aflregge
detaljeret regnskab for såvel indtregter som udgifter i centraladministrationen.
Bortset fra en fast l0n til lensmanden gik hele provenuet til kronen. Dette var den for
kronen mest fordelagtige form. Det kunne også · bortforlenes på af gift, hvilket
indebar, at lensmanden skulle betale en fast årlig af gift til kronen, mens resten af
indtregten var hans egen. Endelig kunne det fotlenes frit eller på tjeneste, hvorved
lensmanden kun skulle yde rostjeneste af lenet, mens hele indtregten var hans. Dette
var den for lensmanden mest fordelagtige.form. I !0bet af det 16. århundrede skete

15 



der en forskydning i forleningsmåden til kronens fordel, hvilket fremgår af f0lgende 
tabel: 

Antal herreder bortforlenet på 

Regnskab Afgift Frit/tje- I alt 
neste 

OJo 0/o OJo OJo 
--

1513 28 37 35 100 
1596 54 30 16 100 

(Kilde: Kr Erslev: Konge og Lensmand (K0benhavn 1879), Tillreg, s II-III). 

10) Således Frederik I i åbent brev af 1525, 27/8 og Christian III i en beseglet erklrering
af 1542, 12/11.

11) En temde hartkorn (td htk) er et specielt dansk mål for den jordbesiddelse, der årligt
kunne afkaste een t0nde rug eller byg (hårdt korn) i udbytte.

12) Det b0r understreges, at det folgende - af hensyn til argumentationens klarhed -
er en strerkt forenklet fremstilling af nogle h0jst komplicerede sammenhrenge.
Kompleksiteten 0ges yderligere af, at det danske samfund i det 16. århundrede- som
de 0vrige europreiske samfund - var under hastig forvandling, selv om samfundets
ydre organisationsramme stadig var det middelalderlige strendersystem. Der findes
ingen drekkende fremstilling heraf på noget europreisk hovedsprog, En forste
orientering kan dog findes hos B Ladewig Petersen: The Crisis of the Danish Nobility
1580-1660 (Odense 1967); samme: Adel, Bllrgertum und Gutsbesitz im Dänemark
des 17. Jahrhunderts (Jllrgen Schneider (Herausgb): Wirtschaftskräfte und
Wirtschaftswege. Festschrift fUr Hermann Kellenbenz (Barnberg 1978), s 473-92.
Desuden Svend Aage I-lansen: Adelsvreldens grundlag (K0benhavn 1964) med
engelsksproget summary - og endelig det i note 8 (ovenfor) nrevnte vrerk.

13) Blandt disse grunde b0r isrer nrevnes de internationale 0konomiske kriser i sidste
fjerdedel af det 16. og f0rste fjerdedel af det 17, århundrede, <ler 0vede kraftig
indflydelse på dansk 0konomi. Desuden de kraftige prisstigninger i det 16.
århundrede samt kirkegodsets konfiskation ved Reformationen i 1536.

14) Som f0lge af rendringerne i de 0konomiske vilkår i l0bet af det 16. og f0rste del af
det 17. århundrede skete der inden for de enkelte strender en 0konomisk og social
differentiering af medlemmerne. Hele samfundet underkastedes derved en social
stratifikationsproces, der gik ganske på tvrers af den gamle standsopdeling (cfr de i
note 12, ovenfor, nrevnte arbejder). Den samme proces m0der vi på samme tid over
alt iEuropa.

Zusammenfassung 
In der internationalen Forschung ist man sich einig dariiber, dass die adlige Reiterei, der 

Rossdienst, als militärische Organisationsform während des 16. Jahrhunderts im 
Zusammenhang mit der sogenannten "militärischen Revolution" verschwand. In 
Dänemark jedoch wurde <ler Rossdienst bis 1679 beibehalten, also etwa ein Jahrhundert 
länger als in den meisten europäischen Staaten. Bs ist daher zu fragen, ob die militärische 
Entwicklung Dänemarks anders verlief als <lie anderer europäischer Staaten oder ob sich 
der dänische Rossdienst den neuen militärischen Forderungen anpasste. Eine 
Untersuchung der Bewaffnung und Ausrllstung, <ler Verwaltungsstruktur und der 
taktischen Organisation des dänischen Rossdienstes zwischen etwa 1525 und 1625 zeigt, 
dass die alte Adelsreiterei in <ler zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einer modemen, 
völlig vom Staat kontrollierten Kavallerie umgestaltet wurde. Die Kavalleriekontingente 
des Rossdienstes wurden so organisiert, dass sie ohne Schwierigkeiten in das 
Gesamtgefilge der staatlichen Verteidigung einbezogen werden konnten. I?ieser 
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umfassende Reorganisationsprozess erklärt somit, wie der adlige Rossdienst unter neuen 
Bedingungen als sinnvolle militärische Organisation Uberlebte. Die Frage, weshalb, er 
weiterbestehen durfte, während er im iibrigen Europa schnell verschwand, ist darnit zu 
beantworten, dass der dänische Adel ein vitales Intresse am Weiterbestehen dieser 
Organisation hatte, da er praktisch nur mit dem Rossdienst seine weitgehenden Privilegien 
l?egriinden konnte, Zu dieser Zeit war <ler politische Einfluss des dänischen Adels noch 
so stark, dass er als Stand Uber den Reichsrat einen Kompromiss mit <ler Krone erzwingen 
konnte, dem zufolge er im Austausch gegen <lie Umwandlung des Rossdienstes in eine 
völlig vom Staat kontrollierte Kavailerie diesen als Institution zur Legitimation seiner 
Privilegien beibehielt. Das Weiterbestehen <les adligen Rossdienstes in Dänemark ist daher 
kein Ausdruck dafllr, dass die militärische Entwicklung in Dänemark anders verlief als 
anderswo, wohl aber beweist er eindrllcklich die Stärke <les politischen Einflusses des 
dänischen Adels in <ler Zeit von 1550 bis 1650. 
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Speglar den indelte knektens förhållanden omvandlingen i 
1800-talets svenska samhälle? 

Av Göran Göransson 

Under 1800-talet skedde stora omvandlingar i det svenska samhället. 
Befolkningen ökade snabbt och hade fördubblats vid seklets slut. I) 

Denna ökning,' den industriella revolutionen, urbaniseringen och vad 
man kallar den agrara revolutionen, ledde till omfattande förändringar 
i samhället inte minst vad gäller den sociala strukturen. En integrerad 
del av detta samhälle var den indelta armen, som under denna period 
omfattade omkring 24 000 man, varav drygt 16 000 bebodde torp, vilka 
var spridda över landsbygden.2l Hur påverkade utvecklingen förhållan
dena för dessa soldater, som i huvudsak var rekryterade i 
bondesamhället? 

Någon studie av hur samhällsomdaningen påverkade de indelta 
knektarnas omständigheter under 1800-talet har ej gjorts tidigare. 
Författaren avser icke att i detta sammanhang genomföra en fullständig 
studie härav,· en sådan\,skulle vida överstiga ambitionen för detta arbete. 
Syftet är i stället att genom studiet av tre olika tidsavsnitt söka urskilja 
hur samhällsutvecklingen i ett typiskt agrart område kan ha påverkat 
vissa delar av den indelte knektens situation. De frågor, som synes mest 
intressanta att studera är: 

Ur vilka sociala skikt rekryteras knekten under 1800-talet? Avspeglar 
rekryteringen de sociala förändringarna i agrarsamhället? 

Familjeförhållanden? Följer familjebildningen mönstret i samhället 
i övrigt?, 

Från vilka geografiska områden rekryteras soldaten? Ger resultatet 
av denna mätning av geografisk rörlighet utslag, som stämmer med 
samhället i övrigt? Ovan har. nämnts att omkring 65 % av de in delta 
soldaterna bebodde sina ''torp. Stämmer · detta för det studerade 
kompaniet? ',. · . 

Hur var läget beträffande åldern på soldaterna under perioden? Hur 
stämmer det med kraven på fältduglighet? 

Soldaten i samhället? Hur uppfattades soldaten i sin hemmiljö -
agrarsamhället? Hur uppfattas han av samhället i övrigt? Finns några 
tecken, som tyder på förändr{ngar över tiden? 

Som studieobjekt för tvärsnittsundersökningen har valts livkompa
niet på Första livgrenadjärregementet. Skälet härtill är att kompaniet 
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rekryterades från socknar öster om Linköping i ett typiskt 
jordbruksområde. Givetvis kan resultatet av denna studie ej vara direkt 
tillämpligt på andra kompanier i jordbruksområden. Östergötland var 
en bygd med mycket frälsejord, vilket kom att forma den sociala 
strukturen på annat sätt än vad som skedde i t ex motsvarande områden 
i Västergötland med deras större andel skattejord. 

För att ge bakgrund till studien av samhällsomvandlingens eventuella 
inflytande på soldaternas omständigheter synes det lämpligt med några 
kortfattade redogörelser för förändringarna i agrarsamhället och för 
indelningsver ket3> 

Omvandlingen i agrarsamhället 
Det svenska bondesamhället genomgick större förändringar under 

äldre tid än vad vi kanske föreställer oss. Redan under 1700-talet 
medförde ett ökat näringsutrymme en befolkningsökning. Ökningen 
accelererade under 1800-talet till följd av flera faktorer: ökat 
näringsutrymme genom bättre brukningsmetoder, minskad dödlighet, 
främst minskad barnadödlighet, en lång fredsperiod. 

Befolkningsökningen inom den jordbruksidkande befolkningen 
avtecknar sig i följande siffror: år 1800 omfattade den 1,85 miljoner 
människor, år 1850 2,7 miljoner och år 1900 likaså 2,7 miljoner. Värt 
att anteckna är att år 1800 var 79 %, år 1850 77 % och år 1900 53 % 
av befolkningen sysselsatta i jordbruksnäringen. 4> 

Befolkningsökningen krävde ökat näringsutrymme utöver . vad 
förbättrade brukningsmetoder gav. Utvecklingen ledde till klyvnihg av 
hemman i mindre enheter, en utväg, som hade sin gräns. i möjligheterna 
för varje del att bära en familj. Omfattande klyvning av hemman 
motverkade även möjligheterna till rationella brukningsmet9der. 
Nyodling var ett annat sätt att möta det ökade behovet av 
näringsutrymme men möjligheterna härtill var begränsade, särskilt i 
redan högkultiverade områden som t ex Östergötland. En tredje metod 
var att avstycka en del av ett hemman till torp, vilket inte helt kunde 
försörja en familj men vars avkastning gav en viss försörjningsbas; 
huvuddelen av försörjningen fick härvid ordnas genom avlönat arbete 
(de olika typer av torp som fanns kommer att diskuteras närmare längre 
fram). De här beskrivna åtgärderna var inte nya för 1800-talet, de hade 
praktiserats i skiftande omfattning under närmast föregående sekler. 
Dessa utvägar räckte dock ej till, det uppstod ett befolkningsöverskott, 
som före industrialiseringens genombrott hade få andra utvägar till sin 
försörjning än lönearbete i olika former inom jordbruket. Så uppstod 
under 1800-talet ett ökande jordbruksproletariat. Hur denna utveckling 
tedde sig i Östergötland framgår av tab 1. 
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Tabell 1. Social strukturering av den jordbruksidkande befolkningen i 
Östergötland under 1800-talet. Procentuell fördelning 

År Summa Jord- Torpar- Livgre- Backstu- Statare- Hemmav 
absoluta brukar- klassen nadjärer sittare- klassen söner ö 15 
tal klassen klassen år och 

drängar 

1800 39 889 28,6 19,8 4,5 7,6 39,5 
1820 39 324 29,6 18,8 4,6 7,7 39,3 
1840 40 280 25,1 19,7 4,4 10,2 5,1 35,3 
1860 46 929 21,4 15,2 3,8 13,5 7,7 38,4 
1880 44 847 24,6 12,2 4,0 9,8 10,3 38,5 
1900 44 528 25,3 9,6 4,0 5,5 9,2 46,4 

Källa: Bearbetning av Wohlin, s 73. 

Utvecklingen, som den framgår av tabellen, stämmer väl med vad vi 
vet om utvecklingen i samhället i övrigt. Bondeklassen höll sig könstant, 
torparklassen gick tillbaka, och de jordlösa klasserna växte. 
Landsbygdens befolkningsminskning efter 1860 torde bero på att 
indu�trins framväxt erbjöd attraktivare arbetsmöjligheter än jordbru
ket. Skälet kan också vara att det alltmer te_kniskt skötta jordbruket 
stötte'ut en del av dem, som tidigare varit behövliga för manuellt arbete. 

Vissa förhållanden rörande indelningsverket 

Uttrycket indelningsverk har kommit att användas som en synonym 
term för allt det som innefattas i det militära organisationssystem, som 
vid sidan av de värvade trupperna skapades av Karl XI. Egentligen 
omfattade indelningsverket enbart det system, som organiserades för 
befälets underhåll i form av boställen och för ryttarnas underhåll 
genom avdelta hemman (rusthåll). Den del av systemet, som berörs i 
denna uppsats är uppsättningen och underhållet av fotsoldater: 
rotehållet eller roteringen. Denna innebar att ett antal hemmansbrukare 
på skattehemman i kontrakt med kronan erbjöd sig att uppsätta och 
underqålla en knekt (ordet knekt används endast om de roterade 
soldaterna). Allmogens medgivande gavs mot löfte att den i 
fortsättningen skulle slippa de godtyckliga utskrivningarna. 

Inom parentes kan nämnas att denna utskrivningsfrihet kom att 
användas som ett argument mot ett värnpliktssystem under försvarsde
batterna under 1800-talets senare hälft. 
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De hemman och hemmansdelar, som krävdes för underhåll av en 
knekt, benämndes rote. Rotarna kom att omfatta ett varierande antal 
hemman eller hemmansdelar, eller med ett synonymt uttryck: antal 
mantal jord._ Eftersom åtagandet inte var personligt utan knutet till 
jordinnehavet, kom det att betraktas som en skatt på jord. Kontrakt 
upprättades även mellan rotehållaren och knekten. Detta följde 
standardiserat formulär. Ett typiskt kontrakt för en soldat vid 
livkompaniet bifogas (bilaga 1). 

Systemet att låta "jorden" avlöna soldaten kunde. väl i dess början 
anses rimligt vid en tidpunkt då omkring 90 % av landets befolkning var 
knuten till jordbruksnäringen, men när samhällsutvecklingen ledde till 
att en ökad andel av befolkningen sysselsattes utanför jordbruket, kom 
det att te sig alltmer orättvist. Till detta kommer att, beroende på 
hemmanens ekonomiska utveckling, rotehållet kom att kännas lättare 
eller tyngre. Sådana skillnader kom också att upplevas som orättvisor. 
Utvecklingen ledde efter häftiga strider under 1860- och 70-talet till 
systemets definitiva avskaffande år 1901. 

Knekten kom i de allra flesta fall att bo på sitt torp inom roten. Han 
var alltså nära knuten till den agrara miljön och hade under sitt liv på 
roten oftast sin bärgning genom arbete inom sin socken. Hans nära 
anknytning till agrarmiljön och dess utveckling ger fog för den 
inledningsvis ställda frågan om påverkan från förändringarna i miljön. 

Livkompaniet under 1800-talet 
Avsikten är, som ovan anförts, att genomföra en tvärsnittsstudie av 

livkompaniet vid Första livgrenadjärregementet under 1800-talet. De 
snitt, som skurits, visar .. kompaniet 1839, 1868 och 1901. Flera skäl 
dikterar valet av tidpunkter. Den första tidpunkten är vald därför att 
det årets knektar är födda med början omkring 1790 och de äldsta 
bland dem rekryterade under första decenniet av 1800-talet. 
Tidsintervallen beror på önskan att få ett "nytt" kompani vid varje 
undersökningstillfälle kompaniet omsattes med ungefär 30 års 
intervall (några knektar finns dock kvar från 1839 i 1868 års kompani). 
Skälet till att just 1839 och 1868 valts är att dessa år förrättades 
generalmönstring. av kompaniet varvid noggranna rullor upprättades 
över knektarna. Ar 1901 slutligen har valts eftersom detta är sista året 
som indelningsverket och roteringen bestod. 

Kompaniet var roterat inom 16 socknar öster om Linköping och 
skulle på sina 150 rotar sätta upp lika många soldater. Ett varierande 
antal rotar hölls emellertid vakanta och deras "avkastning" 
disponerades för andra kronans ändamål som t ex underhåll av 
musiken, volontäravlöning m m. 1892 överfördes 7 rotar till Andra 
livgrenadjärregementet för en utjämning mellan . regementena.5l 
Kompaniets fördelning på rotar och socknar framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Rotarnas fördelning på socknar 

Socknar 
V Husby 
Drothem 
Yxnerum 
Gårdeby 
Svinstad 
Askeby 
ÖRyd 
Skärkind 

Antal rotar 
16 
5 

4 
8 

3 

5 
16 
14 

Källa: Grill 2, 54-64. 

Socknar 
Gistad 
Örtomta 
Vårds berg 
ö Harg 

Rystad 
Törnevalla 
Ö Skrukeby 
Lillkyrka 

Antal rotar 
11 

15 
10 

8 

15 

6 
9 
5 

Vakantsättningarna ledde till att kompaniet 1839 hade 140 effektiva 
rotar - dvs besatta med knektar, 1868 var antalet detsamma, men 1901 
hade det nedgått till 106. Antalet knektar i tjänst var alltså 386. Ett visst 
bortfall har skett genom brister och luckor i källmaterialet. För 6 
knektar kan inga uppgifter återfinnas; för de återstående saknas 
uppgifter om faderns yrke i 20 fall. För den del av undersökningen som 
berör faderns yrke är alltså antalet undersökta 360 stycken, och för 
övriga delar av undersökningen 380. 

Social bakgrund ti.11 rekryteringen 
För att få underlag till en redovisning av knektens sociala bakgrund 

har valts att ta faderns/moderns yrke/sysselsättning ur födelse- och 
dopböckerna. Yrkes/sysselsättningsangivelsen i dopboken redovisar 
inte med säkerhet förhållandena vid den tidpunkt då knekten anställts. 
Föräldrarna kan ha förbättrat sin ställning i samhället eller tvärtom. 
Den säkra vägen att nå kunskap i detta fall är att följa föräldrarna till 
varje knekt från födelse- och dopboken genom husförhörslängder och 
dödböcker fram till tidpunkten för sonens anställning som knekt. 
Denna metod är emellertid alltför arbetskrävande för syftet med denna 
uppsats. En enklare \väg synes vara att utgå ifrån antagandet att 
yrkesangivelsen i dop böckerna över tiden bör kunna avspegla eventuella 
förskjutningar i den sociala basen för rekryteringen, att alltså den 
"andra generationen" skall avspegla de allmänna förändringar som 
skett. För att möjliggöra ett studium av skiftningar över tiden har valts 
att gruppera undersökningsmaterialet i 10 års intervall, varje intervall 
innefattande social gruppering av de knektar, som rekryterats då. 

För undersökningen krävs en lämplig modell för social stratifiering. 
Den modell, som Wohlin använt (tabell l), speglar närmast individernas 
juridiska ställning, deras skyldigheter till kronan och deras politiska 
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ställning. Den syns mindre väl lämpad att beskriva de sociala 
distinktionerna hos en ren landsbygds befolkning. Det behövs en annan 
modell som bättre beskriver sociala relationer i ett agrarsamhälle. 
Eftersom i ett sådant samhälle förhållandet till jordinnehavet framstår 
som det primära, har jag funnit tjänligt att tillämpa den modell som 
Winberg använder i sin studie av tre socknar i Dala pastorat i 
Västergötland under 1800-talet.6> Winberg utgår från ägandet till 
produktionsmedlen och ur hans indelning kan för denna undersökning 
separeras följande grupper: 
1. Jordbrukare på eller över besuttenhetsgränsen, dvs skattebönder,

bonde- och kronoarrendatorer.
2. Obesuttna, jordbrukare, t ex torpare.
3. Jordlösa: backstusittare, inhyses folk, statare m fl.

Till de jordlösa förs också drängar och pigor även om dessa någon
gång kunde vara bondsöner eller -döttrar. W ohlins material separerar 
dem ej under huvuddelen av undersökningsperioden, varför hela 
gruppen här måste föras till jordlösa. 

Det bör framhållas att begreppet torpare ej· är entydigt. Man kan 
urskilj� tre grupper,· som tyvärr går under gemensam beteckning i 
kyrkböckerna. En del torpare ägde sitt totp, och dessa torp kunde vara 
ganska stora och ibland helt försörja en familj. De var ofta inte 
mantalsatta, varför skattebördan var lindrig. Nästa kategori är 
arrendetorpare, vilka utgjorde ett arrende i form av pengar eller 
natura produkter. De var oftast tvungna att ta lönearbete för sin 
försörjning. Den tredje kategorin är dagsverkstorparna, vilka 
disponerade ett torp som bostad men livnärde sig på att utgöra 
dagsverken. Denna kategori hänförs här till statarna och alltså till 
grupp 3. 

Ytterligare två kategorier måste komma med i grupperingen: 
hantverkare och knektar. Hantverkarna är svåra att gruppera. Det är 
frågan om sockenhantverkare - alltså ej jämförbara med stadshant
verkare beträffande social nivå. De kunde ha ett torp, de kunde också 
våra jordlösa. Man kan se dem som ett mellanskikt mellan grupp 2 och 
3. 

Knektarna slutligen hade en form av jordbesittning. Man kan 
närmast anse deras torpinnehav som ett arrendeförhållande till roten. 
De betalade sitt arrende genom att ställa upp som knekt för roten. 
Deras rätt att nyttja torpet med vidhängande jord under hela 
tjänstetiden ställer dem i nivå med arrendetorparen med långtidskon
trakt. Knekten bör i enlighet med resonemanget ovan föras till grupp 2. 

I använda kyrkoarkivalier förekommer ett flertal olika benämningar 
på ett och samma yrke. Av hanterbarhetsskäl måste dessa jämte vissa 
enstaka yrkes benämningar inordnas i de ovan nämnda grupperna. 7> 

Terminologiskt kan Wohlins modell med smärre modifikationer 
anslutas till Winberg och ger då följande tabell: 

' .
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Tabell 3. Rekryteringen procentuellt fördelad på socialgrupper 

Grp 1 Grp2 Grp2 1/2 Grp3 
Period 

Arbetare 

fa 
Bonde Torpare Livgrenad-Hant- Backstu-

jär 8) verkare sittare Piga 

1800-10 14,3 14,3 57,1 14,3 
6,5 1811-20 12,9 35,5 25,8 6,5 12,8 

1821-30 15,3 33,3 23,l 10,3 7,7 10,3 

1831-40 18,0 44,0 14,0 8,0 2,0 2,0 12,0 

1841-50 8,8 29,4 38,3 2,9 2,9 5,9 11,8 

1851-60 22,5 7,5 32,5 2,5 7,5 12,5 15,0 

1861-70 . 16,6 16,7 33,3 7,2 2,4 9,5 14,3 

1871-80 13,5 18,2 36,6 4,4 9,1 18,2 

1881-90 15,4 30,8 34,6 19,2 

1890-1901 5,4 21,6 24,3 8,1 2,7 24,4 13,5 

Vi obser�erar att rekryteringen �r bondeklassen var relativt konstant 
med en abrupt nedgång under seklets sista decennier. Av tabellen 
framgår vidare att rekryteringen från början låg högt inom 
torparklassen för att under andra hälften av århundradet sjunka 
tillbaka. Denna utveckling är förenlig med klassens numerära 
krympning (tab 1). Rekryteringen ur statarklassen ökade mellan 1850 
och 1890 för att något avta under seklets sista år. Den påfallande stora 
ökningen mellan 1880 och 1901 är förvånansvärd mot bakgrund av att 
denna klass minskade både relativt och absolut från 1880 och framåt 
(samma tab). För hantverkarna finns inga jämförelsetal, vi kan endast 
notera att de har lämnat ett ganska jämnt flöde rekryter. Jämförelserna 
mellan tab 1 och 3 ger vid handen att rekryteringsmönstret endast i viss 
utsträckning följer samhällsförändringsmönstret. 

Grupp 1 och 2 kan mot bakgrund av de kriteder, som tidigare 
redovisats, betraktas som ett övre skikt i agrarsamhället. Samman
ställda med grupp 3 ger de följande bild: 

Tabell 4. Procentuell fördelning av rekryteringen på övre och undre 

skikt 

Ar Grupp 1 och 2 Grupp 3 
1800-10 85,7 14,3 
1811-20 74,2 25,8 
1821-30 71,6 28,4 
1831-40 76,0 24,0 
1841-50 76,4 23,6 
1851-60 62,5 37,5 
1861-70 66,5 33,5 
1871-80 68,5 31,5 
1881-90 46,2 53,8 
1891-1901 51,3 48,6 
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Man _finner. här, 1:1ed et� begr�nsa! undantag, en övervikt för rekryten�g fran det övre skiktet. Ökningen av rekryteringen ur det u1:dre skiktet k�n �v�:ituellt bero på att knektyrket efterhand tedde sigm1��re a�trakt1vt 1 Jämförel�e med andra utkomstmöjligheter, som erbJods 1 samband med industrialiseringen. En alternativ eller komplette�ande förklaring kan vara minskad dragningskraft på grupp 1 och 2, när det efterhand stod alltmer klart att indelningsväsendet var på avskrivning. 

Familjeförhållanden 
Knektarna gifte sig tidigt. Det var ett önskemål från befälet att

knekten skaffade sig en driftig hustru, som kunde sköta torpet i hans
frånvaro, och äktenskapet ansågs ge stadga och ansvarskänsla hos
knekten.9> 

Skönlitterära författare som t ex Vilhelm Moberg har bibragt oss 
uppfattningen att soldatfamiljerna hade stora barnkullar. För att 
undersöka förhållandet vid livkompaniet har barnantalet hos knektar över 40 år framräknats. 10) Eftersom barn kan ha och säkert även har 
fötts efter 40-årsgränsen har till här erhållna 'värden adderats de� statistiska fertiliteten hos kvinnor mellan 40 och 45 år. 11) För att få ett 
a?solut �ättvisande värde hade alla knektäktenskap behövts följas från vigseln till dess hustrun uppnått 45 års ålder. Den förenklade metod 
�om här valts, bedöms ge tillräcklig noggrannhet i resultaten för d; Jämförelser som här är aktuella. 

Beräkningen ger följande värden på medeltalet antal barn: 1839 4, 3, 1869 3, 68 och 1901 4, 34. Ett samlat statistiskt material som redovisar b.arnantalet i olika sociala skikt och geografiska regioner saknas. Det 
fl1!-�� några �tudier, som behandlar familjernas barnantal i agrara 
�IlJo�r, men mgen av dem �äcker hela den undersökta perioden. Vissa Jamförelser torde emellertid vara möjliga. Winberg finner i sin undersökning, som omfattar tiden 1806-1830, 4,3 barn hos bönder och 3 ,65 hos obesuttna. 12i Gaunt har i slättsocknar i Västmanland fun_nit i .medeltal 5,4 barn �er familj och i Alskog socken på Gotland (en typisk Jordbrukssocken) 1 medeltal 4,8. Hans studier gäller tiden om�r�ng l 780. 13i. Norberg/ Åkerman ger ett barnantal av 5,33 barn per fam1lJ under perioden 1865-1899 i en bygd med jordbruk kombinerat med skogsbruk och fiske. 14> 

Det redovisade materialet tillåter ingen direkt jämförelse med knektarna utom vad gäller 1839, då dessa ligger närmast i nivå med bönderna. I . ö;vrigt våg�� jag inte gå längre än till ett antagande attbarnant�let 1 knektfamilJerna var förhållandevis lågt. Den allmänna befolkningsutvecklingen i Sverige visar på en stegring i ökningstakten !820-1�70 för att senare visa en retardering 1880-1900. 15l Stegringen1 befolkningsökningen reflekteras ej i knektarnas barnantal 
Vi finner dock att den ganska allmänt spridda uppf�ttningen om 
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stora barnkullar på soldattorpen ej har belägg i denna undersökning. 
För brukare av större gårdar kunde en relativt stor barnskara vara 
ekonomiskt fördelaktig (som arbetskraft). För dem med litet eller ingen 
jord måste en stor barnskara innebära en belastning. Med hänsyn till 
den minskade barndödligheten och att den teoretiska fertilitetskapaci
teten skulle möjliggjort en betydligt större barnskara, är det här 
redovisade barnantalet litet. 

Det måste förutsättas att någon form av familjeplanering 
förekommit. I sin undersökning av Alskogs socken, en utpräglad 
jordbruksbygd, har Gaunt funnit att familjeplanering förekom under 
hans undersökningsperiod 17 45-1820 . 16) Det finns ingen anledning 
att tro att det ej förekommit också i fastlandets agrarbygder och att 
även knektfamiljerna känt till teknik för barnbegränsning. 

Till familjeförhållandena hör också ekonomin. Det är emellertid 
utomordentligt svårt att avgöra under vilka faktiska ekonomiska villkor 
knekten levde. Torpets avkastning, årslönen och de i kontraktet 
ingående naturaförmånerna räckte ej till för familjens uppehåll. 
Systemet byggde på att soldaten vid sidan av arbetet på torpet skulle 
skaffa sig andra inkomster. 17) Vi vet från regementshistorikerna att 
knekten vanligen arbetade som hantverkare, tog an.ställning hos någon 
bonde eller ägnade sig åt säsongsarbete. Hur stora hans inkomster kan 
ha varit, är omöjligt att fastställa. En granskning av bevillningsförord
ningarna för 1835 och 1858 ger inga upplysningar om skattläggning för 
knektar. Bevillingsförordningen anger generellt att de kategorier som ej 
särskilt angivits skall beskattas i likhet med närmast jämförbar 
kategori. Eftersom' knektarna mellan mötena hade olika sysselsätt0 

ningar ger dessa bestämmelser ingen ledning. Det enda vi vet, är att 
knekten hade att utgöra den för alla gällande personliga skyddsavgif
ten, som år 1858 uppgick till 40 öre för man och 20 öre för kvinna. 18> 
En del skildringar talar om svåra förhållanden i knektfamiljerna, andra 
ger intrycket att de klarade sig hyggligt. En trygghetsfaktor torde varit 
att den delen av lönen, som var naturaprodukter, var garanterad och ej 
påverkades av skördeutfall. 
Geografisk rörlighet och bofasthet 

De undersökta soldaterna rekryterades från 72 olika socknar, alltså 
56 stycken utanför den \,ocken där rpten var belägen. Av dessa 56 låg 
11 stycken :Qtanför Östergötlands län. En beräkning av benägenheten 
till insocknes res�ektive utsocJrnes rekrytering ger följande bild:· 
Tabell 5. Procentuell fördelning av rekryteringen på hemsocken och 
andra 

År 
1839 
1868 
1901 

Hemsocken 
17,2 
15,0 
28,3 

Inom länet 
79,2 
74,4 
67,9 

Utom länet 
3,6 

8,6 

3,8 
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Traditionellt har agrarsamhällets befolkning kommit att betraktas 
som statisk och trögrörlig. Moderna migrationsstudier uppvisar en helt 
annan bild. Den geografiska rörligheten var hög redan på 1600- och 
1700-talen. Den var inte mindre under 1800-talet där den dessutom 
accelererades av den ökande industrialiseringen. 19> De studerade 
knektarna visar en något minskad geografisk mobilitet under senare 
delen av undersökningsperioden men i stort stämmer mönstret med 
samhället i övrigt - knektarna accepterade flyttning till en ny 
omgivning för att få arbete. 

När knekten väl var anställd och tilldelad ett torp - kom han då att 
bebo det? I och för sig var han skyldig att bebo torpet men 
efterlevnaden av bestämmelserna kom med tiden att minska. Många 
torp var vakantsatta, inte för kronans räkning utan genom att 
rotehållaren överenskom med knekten om ersättning för torpet, i 
kontanter eller in natura eller bägge delarna. I vissa fall arrenderade 
knekten själv ut torpet då han av olika skäl ville bo annorstädes. I 
många fall bodde han inte kvar i socknen. 

Elgeskogs undersökning av torpnyttjandet i Sunnerbo härad under 
1800-talet visar att 1848 bodde 61 OJo av soldaterna på sina torp, 1869 
42 OJo och 1891 28 OJo. 20> Motsvarande beräkning för livkompaniet ger 
följande värden: 1839 90 %, 1868 92,49 OJo och 1901 57 %. I j�mförelse 
med Elgeskogs knektar visar livkompaniet större benägenhet att bebo 
och utnyttja sina torp. Men även hos. de senare finner man under 
perioden mellan 1868 och 1901 en påtaglig utflyttning. Det rör sig m a o 
om en väsentligen likartad tendens i båda de jämförda områdena under 
slutet av 1800-talet. 

Åldersläge och fältduglighet 
Kan omvandlingen i agrarsamhället tänkas återspeglad i åldersläget 

på kompaniet? Medelåldern vid kompaniet var 1839 36,5 år, 1868 36,3 
år och 1901 34,8 år, vilka siffror stämmer väl med riksgenomsnittet, 
som 1870 var 35,5 år.21> En följd av samhällsomvandlingen, som skulle 
kunna ha inverkat på medelåldern, vore om den ledde till ett mer 
varierat och lockande utbud av arbetsuppgifter som kunde leda till ökad 
benägenhet att lämna knektyrket för något annat. Detta skulle i så fall 
innebära nyanställning av knektar. Eftersom dessa anställdes i 
20-årsåldern · skulle ett omfattande avskedstagande med åtföljande
nyanställning snabbt leda till en sänkning av medelåldern, Den
sänkning, som,sker mellan 1869 och 1901 är för liten för att tillåta några
slutsatser om samhällsomvandlingens inflytande,

En samhällsförändring, som ej berörts tidigare, är den maktposition, 
som bönderna nådde efter representationsreformen 1866. Utifrån den 
positionen kunde de ta upp och driva den fråga, som de länge ansett 
som den mest angelägna - avskaffande av grundskatter och 
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Torpet på roten nr 60 Alvestad i Skärkinds socken. 
Beboddes vid undersökningstilljällena av följande knektar: 
1839AndersAh/föcld 1787, anställd 1815. 
1868 Carl Gustaf Sigurd, född 1830, anställd 1852. 
1901 Car!A/got Alven,fögd 1874, anställd 1897. 

I; 

indelningsverk. I de många debatter som fördes i frågan under 1860-
och 1870-talen i riksdagen, i pressen och på möten ute i landet kom 
givetvis indelningsverkets militära effektivitet att diskuteras. Hur 
fältdugliga var de indelta knektarna? Indelningsverkets motståndare 
underkände helt deras användbarhet. Ett citat (efter Hultqvist) från 
riksdagsdebatterna kan tjäna som exempel. Friherre.John Ericson, själv 
indelt officer, påstod i AK-debatten 1870 att "endast 1/i a ¼ av de 
indelta soldaterna beräknades dugliga att ta ut i fält, vid tiden för 
Sveriges påtänkta deltagande i' 1864 års krig skulle siffran varit 2/i''. 22> 
Anhängarna'i:ill indelningsverket var i de flesta fall medvetna om dess 
brister. De ville bibehålla systemet men genomföra förbättringar. En 
förbättring, som förelogs av krigsministern Abelin, var att sänka åldern 
för avgång ur tjänsten från 50 till 45 år. 23> 

Redovisningen av diskussionen om knektens tjänstbarhet anknyter 
inte till frågan om den agrara revolutionens verkningar men reflekterar 
den samhällsomvandling som ledde till att frågan sattes under debatt 
under denna tid. 
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Soldaten i samhället 

. "Soldaterna levde som torpare men hade ett högre anseende. De satte
färg på bönde_rnas_ högtider och fick otta en ansedd ställning i byalaget
och det kyrkliga hvet. I många fall gifte de sig med bonddöttrar och 
deras. b�rn blir ofta bö�der'' Detta är en av många liknande
beskr�vn!ngar som man finner i regementshistorikerna. Återspeglar 
besknvnmgen ovan. knektens status och, om den är sann under en 
period, gäller den då'för hela den studerade tiden? 

Låt oss först se på vilka faktorer som kan ha underbyggt påståendet 
om knektens anse�nde i cit.a�et ovan . Av sin omgivning betraktades
knekten n�g s?m mgående 1 J_ordb:u�ssamhällets gemenskap, men ett
antal omstand1gheter kan ha bidragit till att i viss mån höja honom över 
mängden. Formen för hans jordinnehav, som diskuterats ovan dvs 
o�v�ld .b�sittningsrätt till sin jord under hela tjänstetiden, förde h�nom
väl 1 mva med arrendetorparen. Härtill kom hans kontrakts status 
granskat och godkänt av landshövdingen. Hans rättigheter gentemot 
roten �vervakades av myndigheterna. Hans torp synades av 
komp�che� och kronobetjäning och underlåtenheter från rotehålla
rens sida beivrades. Han var alltså en person, som kronan höll sin 
skyddande hand över. 

�� särskild ek?nomisk förmån kom på hans lott. Vid fullgjord tjänst 
erholl han pension från Vadstena krigsmanshuskassa, visserligen en 
�ly�sam summa, men ändå något, som få i den tidens samhälle kom i 
atnJutande av. 
. )'."tterligare en viktig faktor: han fick utbildning, Före folkskolans
mförande och före det att den kan ha påverkat den allmänna nivån när 
det gällde läsning, skrivning och räkning, dvs slutet av 1800-talet måste 
hans kunskap�: i dess� st�cken . ha gett honom en särskild p;estige.
D�nna hans battre utblldnmg gJorde - vilket omvittnas på många 
�ta�len att knekten ofta togs i anspråk för skrivgöromål i socknen -
Ja, 1 en del fall även för undervisning. 

Ti?i.ga�e diskus�ion har placerat knekten i grupp 2 i den sociala 
strat1f1ermg so� gJor.ts ovan. Undersökningen i detta kapitel visar dock 
på att rekrytermgeh mot slutet av den studerade perioden kom att mer 
sk_e ur grupp 3. Detta leder till antagandet att hans anseende. kan ha
m:n�k�ts mot s�utet . a". 1800-talet. En sådan förändring kan kanske ha 
bhv1t an mer pataghg 1 samhället utanför den agrara sektorn, där man 
såg att knektarna allt mer rekryterades ur allt lägre samhällsklasser 

Detta led�r o_ss till frågan: hur betraktade samhället i övrigt kn�kten?
De statuskntener, som gällt för knekten i den samhällsram han levde 
uppfattades s_äkert icke av samhället i övrigt. Här får man förutskick�
andra vär?ermgsgrunder. Knektens pålitlighet, trohet, flit och arbets
sa�het. �1tsordas . ofta. Det kan här vara på sin·· plats att citera
kngsm1m�ter Abe.hn:. "�et är vårt indelningsverks ovärderliga förtjenst
att det, SJelft en mst1tut10n för krigiska ändamål, är så förenligt med 
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landets fredliga och sociala· utveckling, åt vår indelta soldat gifver 
denna prägel af på en gång medborgare och krigare, som ännu i dag åt 
honom bibehåller Svenska folkets odelade förtroende. Bland de 
omständigheter, som härtill isynnerhet bidraga, vill jag förnämligast 
räkna den indelte soldatens bofasthet och mellan öfningstiderna 
sjelfständiga verksamhet, hans vana att, endast med avbrott av dessa 
kortare tider genom egen omtanke bereda sig utvägar till uppehälle, den 
ställning han intager till såväl sitt befäl som till öfriga niedborgarklas
ser, hans utsträckta tjenstetid och slutligen hvarigenom han 
företrädesvis så väl lämpar sig som stamsoldat - hans förläggning midt 
ibland den befolkning hvars söner han är kallad att i farans stund 
stödja."25l Detta är en plaidoyer av en indelningsverkets anhängare, 
men uppfattningarna i den delades säkert av många. 

Bland systemets motståndare finner vi att man bl a ifrågasatte 
knektens intellektuella kvaliteer. Man menade att rust- och rotehållare 
för att komma så billigt undan som möjligt tog vad folk de kunde få. 
En kritiker ansåg att rotehållarnas rekryteringsprinciper karaktärisera
des av ett svar, som han som indelt kompanichef fått en gång när han 
anmärkt på en rekryts själsgåvor.27l "Det kan väl hända att han är dum, 
men han dikar bra". 26l Ett annat belysande yttrande från debatterna är 
följande: "Det är endast den jordbrukande befolkningens drängar och 
backstusittares söner som låtit och låta lega sig till soldater och 
båtsmän, och därtill [inte] på långt när de bästa av dem[ , .. ] utan man 
får nöja sig med den sämre delen av befolkningen''. De citerade 
uttalandena från anhängare till och motståndare mot indelningsverket 
får inte tillmätas alltför stort värde när det gäller den indelte soldatens 
status. De är argument i en politisk diskussion som ytterst inte rör 
indelningsverkets k.vaUtet utan är en fråga om landets skattesystem. 
Uttalandena kan.'dock tolkas som att man på sina håll efterhand fått en 
lägre tanke om den indelte soldaten. 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att studera i vilken mån 
samhällsutvecklingen under 1800-talet påverkade den indelte soldatens 
förhållanden. För att belysa utvecklingen uppställdes ett antal frågor. 
Dessa har inte alla kunnat besvaras helt entydigt. Det kan 
sammanfatthingsvis dock sägas att det undersökta kompaniet syns i 
stort ganska tydligt spegla samhällsomvandlingen . 

Vad beträffar den sociala bakgrunden till rekryteringen, finner vi 
att knektarnas flertal under den tidigare, och största, delen av perioden 
kom ur vad som här definierats som jordbrukarsamhällets övre skikt. 
Under senare delen av undersökningsperioden sker däremot rekryte
ringen mest ur samhällets lägre skikt. Här ser vi antagligen en 
återverkan av proletariseringen på landsbygden. 
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Knektarnas familjemönster ansluter näta till vad som framkommit i 
andra undersökningar av barnantalet i en agrar miljö. Det relativt 
begränsade antalet barn ger också skäl för antgandet att någon form av 
familjeplanering förekommit. 

Rekryternas ådagalagda beredskap att bryta upp från den vanda 
hemmiljön, för att vinna försörjning i annan omgivning, stämmer väl 
med vad vi vet numera om rörligheten i agrarsamhället. 

Benägenheten aft: bebo torpen syns under huvuddelen av perioden 
större än vad som är fallet i Elgeskogs undersökning, men under seklets 
sista decennier är trenden - ökande obenägenhet att bo på torpen -
identisk i båda undersökningsområdena. 

Data om soldaternas medelålder över tiden ger inget belägg för att 
samhällsomvandlingen skulle lett till ökad avgång ur yrket före det att 
soldaterna tjänat färdigt. Vad gäller tjänstbarheten, kan vi bara 
konstatera att medelåldern på de undersökta knektarna ligger på 
samma nivå som för armen i övrigt. 

Med stöd av undersökningsresultaten har antagits att knektens status 
varit relativt hög i hans egen miljö och under undersökningsperiodens 
förra del även i samhället i övrigt. Det förhållandet att rekryteringen 
efterhand kom att ske ur lägre skikt och de uttalanden som gjordes 
under debatterna om indelningsverket, kan kanske tas till intäkt för 
antagandet att knektyrket småningom kom att sjunka i anseende. 

Det bör påpekas att denna studie endast visar förhållar;i.dena vid ett 
kompani. Man kan naturligtvis göra antagandet att det studerade 
kompaniet är representativt för övriga roterade kompanier från 
Östergötlands slättbygder, men vi kan f n inte säkert veta om det 
förhåller sig så. För att få större kunskap måste ett flertal kompanier 
undersökas. För den som vill göra en brett upplagd studie av knektarnas 
förhållanden under 1800-talet, kan den här använda metoden 
förhoppningsvis tjäna som modell. 
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Social gruppering av kyrkoarkivaliernas olika yrkesbenämningar 

Prästerna, som upprättade dessa längder, använde en mängd olika 
benämningar för att beskriva yrken och sysselsättningar. 

Indelningen i grupper i tabell 3 hänför sig till jordbesittningen. Detta 
har lett till en fördelning av i jordbruk sysselsatta och övriga enligt 
nedan: 

Grupper med Övriga 
anknytning 
till jorden 

Grupp1 

Bönder 
Brukare Skolmästare 
Sockenman 
Skatteman 
Danneman 
Rusthållare 

Grupp2 

Torpare Ryttare 
Livgrenadjär Fånggevaldiger 

Grupp3 

Backstusittare 

Arbetare 
Arbetskarl Gruvarbetare 
Statdräng Bruks arbetare 
Daglönare Kusk 

Drängar /pigor 
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Summary 

In the period between 1682 and 1901, Sweden had a large standing 
army, the bulk of which - the infantry privates - were maintained 
through a system called the rotering (which, though not in a strict sense 
belonging to the indelningsverk, was and is commonly regarded as part 
of that famous institution). The system was based on small units of 
co-operating peasants, each unit being legally responsible for the 
recruiting, feeding, and housing (in a cottage) of one foot soldier 
(knekt). In peacetime, these soldiers led the laborious rural life of a 
crofter for eleven months of the year. 

In Sweden, like in many other European countries, the 19th century 
was an era of great societal changes: revolutions in agriculture and 
communications, rapid population growth, industrialization, urbaniza
tion, and proletarization. The aim of the present investigation has been 
to find out whether, and to what extent, these changes are reflected in 
the conditions and characteristics of the typical knekt of the period. For 
a case study, the author has selected the privates serving in a company 
of theFörsta Livgrenadjärregementet (the 1st Life Grenadier Regiment) 
in 1839, 1868, and 1901 respectively; the company was stationed near 
the city of Linköping, in a rural milieu. The investigation has focused 
on the social origins of these soldiers, on the size of their families, on 
their geographical mobility, and on their standing in t;he local 
community and in society at !arge. 

As regards the main object of investigation, the results are clear 
enough: the condition� and characteristics of the knekt (the case study 
population) changed visibly in consequence of the transformation of 
Swedish society in the 19th century. One important practical conclusion 
to be drawn from this, is that the abundant and highly reliable military 
records offer an excellent material for the study of societal change as far 
as 19th century Sweden is concerned, 
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Utvecklingen av ubåtsvapen och ubåtskrigföring i Tyskland 
1935-1939 

Öppet, men begränsat utbåtsbyggande* 

Av Leif Stjerna 

1. Inledning

Genom Hitlers maktövertagande 1933 väcktes de sedan första 
världskriget krossade ambitionerna på en tysk stormaktsställning till liv 
på allvar. En ställning som politisk maktfaktor måste emellertid bygga 
på en stark militärmakt, något som Tyskland vid den här tiden saknade. 
I syfte att skapa förutsättningar för en stormaktsställning var således en 
upprustning av den tyska krigsmakten nödvändig. Denna iscensattes 
därför energiskt och med alla medel i nära samarbete med näringslivet, 
särskilt bankerna och den tunga industrin. Upprustningen tog efter 
hand allt mer av samhällets resurser i anspråk, vilket i sin tur fick 
omfattande sociala och ekonomiska konsekvenser. Inom ramen för de 
satsningar på olika vapenprogram som planerades, intog ubåtsvapnet 
efter hand en allt mer framträdande roll. 

För att förstå den högteknologiserade och hänsynslösa satsning på 
ubåtar som genomfördes under andra världskriget med samhällets alla 
resurser tagna i anspråk, är det nödvändigt att undersöka varför 
Tyskland efter drygt femton års förbud att inneha ubåtar på nytt 
beslutade att satsa p1tubåtsbyggande och ubåtskrigföring. Därvid skall 
också konsekvenserna uppmärksammas. 

Undersökningens intresse skall fokuseras på växelspelet mellan 
ubåtsbyggande och ubåtskrigföring å ena sidan och en rad inbördes 
ograderade faktorer å andra sidan, vilka grovt kan indelas i följande 
kategorier: utrikespolitiska faktorer, inrikespolitiska faktorer, indu
striella och ekonomiska faktorer, militärteoretiska faktorer, organisa
toriska faktorer samt psykologiska faktorer. 1> 

Forsk kring det tyska ubåtsvapnet har hittills varit ytterst 
knappbänd g. Det mesta av den litteratur som publicerats har endast 
översiktligt behandlat delar av ubåtsvapnet och dess utveckling. 2) De 
verk som i sin helhet bel;yser ubåtsvapnet 'har publicerats av främst 
Bodo Herzog och Eberhard Rössler. Den förre har framför allt 
intresserat sig för Qlika statistiska data, 3) medan den senare inriktat sitt 
arbete kring ubåtsvapnets tekniska utveckling. 4) 

* Föreliggande arbete, som ingår som en del i en doktorsavhandling om det tyska
ubåtsvapnet 1918-1945, har 1.1tarbetats under ledning av prof Carl-Axel Gemzell.
Arkivstudierna har möjliggjorts genom anslag från Delegationen för inilitärhistorisk
forskning.
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2. Ubåtsbyggande - planer och beslut

A. Flottöverenskommelserna med England. Utvecklingen 1935-1938
I fredsbestämmelserna efter första världskriget stadgades att den

tyska kr�gsmaktens storlek skulle minskas. Drastiska nedskärningar
bley d�ngenom nö�vändiga även inom marinen. I syfte att få enrev1dermg av Versa1llesfredens bestämmelser till stånd diskuterades
rustningsfrågan under hela 1920-talet i Tyskland. Kraven på en
revidering växte sig allt starkare. Inför nedrustningsförhandlingarna i
Geneve 1932 dryftades olika handlingslinjer inom den tyska regeringen.Därvid var alla parter eniga om att Tyskland borde verka för en allmän
nedrustning till tysk nivå, men hur detta skulle uppnås rådde det delade
meningar om. En del såg ett deltagande som likaberättigad 
förhandlingsp�rt �tan några rustning�fördelar som en framkomlig väg, 
meda:1 andra. 1 stället önskade påb?rJa en tysk upprustning, med eller 
utan mternat10nellt samtycke, om mte någon överenskommelse kunde 
uppnås.5> 

Gentemot franskt motstånd, när det gällde att jämställa Tyskland 
med . andra stater, sökte tyskarna stöd hos framför allt England. 
Enskilda samtal ägde rum mellan tyska och engelska politiker i frågan. 
Parterna var överens om att Tyskland borde behandlas som 
likaberättigad part, men till några konkreta resultat ledde inte dessasammanträffanden. 6) 

I den nedrustningsanda, som, trots meningsskiljaktigheter, präglade 
första hälften av 1930-talets internationella umgängesformer presente
rades �� �ik flora av försla� till begränsningar och nedskärningar inom den mll1tara sekt�rn. Hernot-, Hoover- och Simon-planerna var några 
av dem. Herriot-planen, som presenterades i november 1931, 7) 
markerade såväl en kvalitativ som kvantitativ nedskärning av 
fartygstonnaget. Alla flottor överskridande 100 000 t borde skäras ned proportionellt. Särskilda bestämmelser för flottor under 100 000 t 
borde, enligt förslaget, förhandlas fram. Vidare borde allt bombflyg
avvecklas. Ubåtsvapnet nämndes inte i Herriot-planen. 8l 

Hoover-planen, vilken lades· fram den 22 juni 1932 9l gick ut på att olika fartygskategorier skulle minskas med mellan ¼ 'och ½ samtidigt 
s?m allt �01;1-bflyg skull� förbjudas. Ubåtstonnaget skulle, enligt 
förslaget, tlllatas uppgå till högst 35 000 t och antalet ubåtar skulle 
inskränkas till som mest 40 stycken. Större ubåtar än på 1 200 t borde
inte få byggas. 10> 

Simon-planen, som presenterades vid Genevekonferensen den 14 
oktober 193\ 11> föreslog bl a en total avveckling av alla ubåtar och i 
likhet med de. övriga båda förslagen en begränsning av de enskilda fartygskategonernas tonnage samt ett förbud mot bombflyg. 12l Planen 
omfattade en försöksperiod på fyra år med militärt status quo. Det 
skulle innebära att ingen nedrustning skedde och att Tyskland inte 
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heller fick upprusta. För detta krävdes ett internationellt kontrollsy
stem. Om försöket visade positivt resultat, skulle en ny försöksperiod 
genomföras, syftande till nedrustning på grundval av likaberätti
gande.13l Flera av punkterna i de presenterade planerna var man från 
tysk sida beredd att acceptera.14> Sålunda verkade den tyska 
representationen vid nedrustningskonferensen för ett totalt avskaffande 
av ubåtar, samtidigt som man från tysk sida kunde tänka sig att stödja 
förslaget om ett mindre ubåtsvapen i likhet med det som lades fram i 
Hoover-planen.15l Den högsta marinledningen använde uppenbarligen 
denna plan för att, efter ett flertal revideringar, slutgiltigt fastställa 
marinens krav när det gällde ett framtida tyskt ubåtsvapens totala 
tonnage. 16> De presenterade förslagen kunde emellertid av olika 
anledningar inte accepteras av Genevekonf erensens deltagare i sin 
helhet.17> När det genom Simon-planen stod klart att Tyskland inte 
skulle kunna nå en position som likaberättigad part, tog man från tysk 
sida konsekvenserna av detta misslyckande och lämnade nedrustnings-
konferensen.18> 

Kravet på frigörelse från Versaillesfredens rustningsbegränsningar 
drevs emellertid energiskt vidare av Hitler. I syfte att bana väg för en 
uppgörelse med England om Tysklands krav på att bli betraktad som 
likaberättigad förhandlingspart när det gällde rustnfogar, erbjöds 
England i maj 1934 ett avtal om tysk flygupprustning. Denna 
upprustning sk;ulle, enligt förslaget, under de följande fem åren
begränsas till 50 % av de franska respektive engelska rustningarna.19l

Inom marinen hade meningarna varit delade om vilket land Tyskland 
skulle använda som måttstock när det gällde flottrustningar. 20> En 
paritet med Frankrike låg nära till hands. Sådana synpunkter 
framfördes av amiral v Freyberg inför representanter för utrikesdepar
tementet i februari 1934. I ett utkast till samtal mellan Raeder och den 
engelske marinattachen i Berlin, daterat den 21 april 1934, framhölls att 
Tyskland i ett separat avtal med England borde försäkra sig om ett tyskt 
fartygstonnage som motsvarade en tredjedel av det engelska 
flottonnaget. Detta innebar, i enlighet med resultatet av 1922 års 
Washingtonkonferens, ett krav på paritet med Frankrike.21l 

I ett brev från Marinekommandoamt till Raeder knappt ett år senare 
uttrycktes explicit kraven på paritet med Frankrike.22> Denna paritet 
visade sig emellertid kräva större rustningar än man inom marinled
ningen först'-räknat med. Inom vissa fartygskategorier fordrades drygt 
50 0/o av det engelska tonnaget. Vad gällde ubåtsvapnet, fördes kravet 
på jämställdhet mellan alla stater fram. Dessutom poängterades att ett 
eventuellt flottavtal med England måste vara tidsbegränsat.23> Hitler 
visade emellertid ingen förståelse för marinens krav på så stora 
rustningar som 50 o/o av det engelska tonnaget. Raeder däremot 
betecknade förhandlingar med syfte att enbart driva igenom en 
upprustning som uppgick till en tredjedel av det engelska flottonnaget 
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som ett nederlag för Tyskland. Så länge det slutliga avgörandet om 
förhandlingarnas början låg i framtiden, hyste förmodligen Raeder 
förhoppningar om att det tyska förhandlingsbudet skulle ökas. 24> 

När det gällde ubåtsvapnet utgick man, som ovan konstaterats, inom 
marinen från att paritet mellan alla sjömakter skulle gälla och det 
betonades att ett krav på 50 % av det engelska ubåtstonnaget utgjorde 
en stor eftergift, då detta endast motsvarade en tredjedel av den franska 
ubåtsflottan. Tanken på att begära 40 % av det engelska ubåtstonnaget 
fanns också med i diskussionen, men Raeder fastställde slutligen 
marinens krav till 45 0/o med möjlighet att uppnå paritet med England 
på ett senare stadium. Joachim von Ribbentrop, som senare utsågs till 
tysk chefsförhandlare vid flottförhandlingarna i London, stoppade ett 
ytterligare försök att uppnå 50 0/o, då taktiken att först begära detta och 
sedan tvingas gå ned till 45 % inte tilltalade honom. 25l 

I väntan på att en överenskommelse om Tysklands flottrustningar 
skulle slutas, hade man från tysk sida redan i februari 1933 anslagit 
medel ur arbetsanskaffningsprogrammet till ubåtsproduktion. Samti
digt beställdes delar till ubåtar, vilka lagrades på varven i Kiel. 26l I 
januari 1934 lämnades formellt de första sex ubåtarna på entreprenad 
till Deutsche Werke i Kiel och i december samma år lämnades ytterligare 
sex på entreprenad till Germaniawerft i Kiel. Arbetet på dessa tolv 
ubåtar fick emellertid inte påbörjas förrän Hitler gav klartecken.27> Ett 
sådant följde den 8 februari 1935 i all hemlighet.28) 

Samtidigt som de diplomatiska aktiviteterna för att få igång 
förhandlingar om ett flottavtal fortsatte, lät Hitler offentliggöra 
existensen av ett tyskt flygvapen den 9/10 mars 1935 och den 16 i 
samma månad .infördes den allmänna värnplikten.29l De lama 
protesterna från västmakterna mot denna proklamation följdes av 
informella samtal mellan företrädare för engelska och tyska marina 
kretsar,30> men också av ett sedan länge planerat besök av den engelske 
utrikesministern Sir John Simon och Lordsigillbevararen Anthony 
Eden i Berlin den 25 mars. Hitler utnyttjade besöket till att åter föra 
flottförhandlingar mellan Tyskland och England på tal. En 35 O!o tysk 
upprustning i förhållande till den engelska flottstyrkan skulle, enligt 
Hitler, ge England absolut hegemoni till sjöss inte bara för en begränsad 
tid utan för all framtid. Simon avvisade tanken på en fixering i absoluta 
tal, när det gällde en eventuell tysk flottupprustning, eftersom ltalien 
och Frankrike då skulle kunna tänkas kräva ökade rustningar. 31> Det 
kan således här konstateras, att Hitler uppenbarligen till skillnad från 
Raeder, önskape ett permanent avtal. 

Två dagar senare, den 27 mars, redogjorde Hitler inför Raeder, sin 
marinadjutant, kapten Karl-Jesko von Puttkammer, och chefen för 
Marinewaff en amt Karl Witzell för samtalen med den engelske 
utrikesministern. Hitler upplyste därvid de församlade att han i sina 
samtal krävt 35 % av det engelska flottonnaget och att det dessutom 
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föreslagits att en konferens skulle hållas i London. Till att leda den 
tyska delegationen hade Hitler utsett �ibbentrop. At� Tyskland deltog 
i en konferens i London, betonade Hitler, betydde .mte att :11an från
tysk sida var beredd att förhandla om de 35 %. Vidare poängterade 
han: 

"Deutschland beanspruche voile Souveränität und baue im Rahmen der gestellten

Forderung seine Flotte souverän so aus, wie es sie fUr notwendig erachte." 

Utbyggnaden av den tyska marinen skulle därför genomföras så som 
planerats, men 

"Grosse Ankiindigungen sollen unterbleiben, um die för England den iibrigen Mächten 
gegeniiber schwierige Stellung njcht mehr zu erschweren. Motto:. Handeln und Mund
halteri. Im iibrigen sei England ja iiber alles im Bilde. "32) 

Knappt en månad senare, den 23 apr�l, lät den engelsk� 
ambassadören i Berlin meddela den tyska regeringen att konferensen 1 
London borde ta sin början snarast.33) Dagen därpå lät man från tysk 
sida offentliggöra ett begränsat ubåtsprogram omfattande tolv 
ubåtar.34> 

Konferensen började den 4 juni i London.35l Till utgångspunkt för 
den tyska delegationen låg de 35 % av det engelska flott�nnag�t; s,om
några månader tidigare presenterats för den engelske utnkesmm1stern 
och som senast den 23 maj definitivt fastslagits som Tysklands 
förhandlingsbud. 36) Efter fjorton dagars förhandlingar nåddes en 
uppgörelse. I fördraget fastställdes slutgiltigt att den tyska flottans 
tonnage skulle uppgå till 35 % av det engelska. D.essa 35 0/o, 
ursprungligen en uppgörelse om förhållandet mellan Englands. och
Frankrikes inbördes flottor vid Washingtonkonferensen 1922, utgJorde 
en symbolisk paritet med Frankrike och var en kompr�miss �ellan 
Raeders krav på 50 % , vilket skulle motsvara den verkliga panteten 
med Frankrike och Hitlers formel på 33 1/3 %.37l Avtalet med England 
föreskrev även' att de proportioner man enades om skulle gälla för all 
framtid 38) Vidare ålades den tyske marinattachen i London att lämna 
upplysningar om tysk upprustning till det engelska .amiralitetet. 39> I 
fördraget ingick också en viktig klausul om ubåtsvapnet. Från engelsk 
sida var man här beredd att tillmötesgå en större procentuell andel 
ubåtar - 45 OJo. Vidare framgick det av fördraget att Tyskl_and hade 
möjlighet att genom nya·.förhandlingar utöka sin ubå_tsflotta till s�mID:a 
storl'ek (mätt i tonnage) som det engelska. 4o) Det maste emellertid· här 
kraftigt understrykas att den tyska ubåtsflottan genom avtalet· blev 
starkt begränsad; då Englands ubåtsvap7n var. mycket oans�!11igt i
förhållande till övervattensflottan. 41> I ett tillägg till flottavtalet lat man 
från engelsk sida meddela att det engelska ubåtstonnaget tänktes 
minskas från förut planerade 52 700 t tiU 49 000 t.42) Därigenom sjönk 
också Tysklands andel från 23 000 t till 22 050 t. 43l 

Avtalet innebar att Tyskland efter mer än femton år åter öppet kunde 
börja bygga ubåtar. Tre månader efter Londonavtalets undertecknande 
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förfogade den tyska marinen över tolv ubåtar.44> Som chef för den 
första ubåtsflottiljen Weddingen tillträdde i september 1935 kommen
dör Karl Dönitz. Denne utsågs den 1 januari 1936 till .Fuhrer der
Unterseeboote (FdU). 45) 

Dönitz föddes i Berlin 1891 som son till en ingenjör. Efter avslutad 
skolgång år 1910 beslöt han söka sig en militär bana och då närmast 
inom den kejserliga marinen. Han placerades på skolfartyget SMS
Hertha. Efter genomgångna kurser kommenderades Dönitz den 1 
oktober 1912 som officersaspirant till den lilla kryssaren Bres/au. På 
detta fartyg tjänstgjorde han också under de två första åren av första 
världskriget. År 1916 placerades Dönitz emellertid inom ubåtsvapnet 
och stationerades kort därefter i Pola på den österrikisk-ungerska 
Medelhavskusten, där han hade vissa framgångar. Här stannade han till 
kort före krigsslutet, då han efter en misslyckad attack på en konvoj 
den 4 oktober 1918 hamnade i engelsk fångenskap på Malta. Efter 
krigsslutet transporterades Dönitz till England varifrån han i juli 1919 
återvände till Kiel. I augusti samma år bestämde han sig för att fortsätta 
på den militära banan varför han inträdde i ett Landeskommando.46) 
Han blev Referent beim Bearbeiter far Offizierpersonalien der
Marine-Station der Ostsee i Kiel. I mars 1920 utnämndes Dönitz till 
kommendant på en av de gamla torpedbåtarna i den första flottiljen i 
Kiel. Efter tre års tjänstgöring förflyttades han till Torpedo-, Minen
und Nachrichteninspektion också det i Kiel. Här sysslade Dönitz med 
ubåtsskydd (som Referent fur Ubootsabwehr). Han kommenderades 
emellertid efter bara drygt ett år till Berlin, där han fram till oktober 
1927 var verksam inomReferat far organisatorische Dienstvorschrijten.
Genom tjänsten kom Dönitz i kontakt med politiska frågor. Han var 
närvarande vid riksdagssammanträden. I oktober 1927 återvände 
Dönitz till Kiel, då han blev utnämnd till befälhavare för kryssaren 
Nymphe. Tre år senare förflyttades Dönitz på nytt från Kiel, denna 
gång till Wilhelmshaven, där han placerades i staben vid Marinestation
der Nordsee som 1. Admiralstabsoffizier och tillika Leiter der
Admiralstabsabteilung. Den'l oktober 1934 hade Dönitz avancerat till 
kommendörkapten och fick kommandot över den lilla kryssaren 
Emden. Med detta fartyg gjorde han 1934/35 en lång utlandsresa. Vid 
hemkomsten utsågs Dönitz till chef för det nybildade ubåtsvapnet. 47> 

Förutom den ubåtsflottilj som organiserades i september 1935 tillkom 
under åren fram till krigsutbrottet 1939 ytterligare fem flottiljer.48) I sin 
egenskap av chef (FdU) för dessa ubåtsflottiljer sorterade Dönitz i 
organisatoriskt hänseende närmast under Flottenchef (ej att förväxla med marinchefen), som var chef för de i tjänst ställda krigsskeppsför
banden. 49> Vid sin sida fick Dönitz så småningom ett antal
arniralstabsofficerare. 50> 

Omedelbart efter sitt tillträde som chef för ubåtsflottiljen Weddingenlade Dönitz fram sitt program för den kommande ubåtsorganisationen, 
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vilket vann gehör hos både Flottenchef, amiral Erich F<?erster, och 
Raeder. I programmet fastslog Dönitz a�t ubåten �äse�th?,en :ar ��t 
angreppsvapen. Dess stora aktionsradie ru,orde de� sars�llt lamphg� for 
operationer i avlägsna, fientli�a havso1:1radet;, Till fö}Jd av dess nnga 
under- och övervattenshastighet maste · msatserna mot snabba 
krigsenheter uteslutas. Användningen blev d�rig_enom stationär. J?,ön}tz 
konstaterade också att ubåtsvapnets operativa msatser blev avhang1ga
marinens uppgifter i stort. Vidare betonade han: ·' 

. "In einem Kriege gegen einen Feind, der nicht lebensnotwendig von der -O?erse�zufuhr
abhängig ist, wird die Aufgabe unserer U-Boote i_m Geg�nsatz zum W?lt�neg. mcht ?er
Handelskrieg sein, zu dem das U-Boot, infolge se1�er ger�ngen Geschw1�d1�ke1t, an s1ch
wenig geeignet ist. Das U-Boot wird stationär, möghchst d1cht vor .den �emdhchen. Häfen,
am Brennpunkt des Feindverkehrs, eingesetzt werden. Angnffsz1el das femdhche 
Kriegsschi(f und Truppentransporte.'' 

För valet av operationsbaser måste adekvata ut�ildningsmöjligheter, 
reparationsmöjligheter för ubåtarna samt operativa synpunkter vara 
avgörande. Dönitz' val föll på Kiel, Wilhelmshaven samt Bruden, men 
även en utbyggnad av Helgoland krävdes.51> 

Förberedelserna för ett nytt tyskt ubåtsvapen hade, som ovan kunnat 
konstateras, påbörjats långt innan avt�let med Engl�n? undertecknats. 
Inte bara den förberedande produkt10nen sattes 1gang, utan också 
personalutbildning i främmande länder. 52> Tester av de under 1.920- och
början av 1930-talet provade ubåt�typerna fof1;s½red. Redan e�sterande 
tekniska detaljer i ubåtarna förfmades samt1d1gt som en mangd nya 
förslag till ubåts,typer utvecklades. Åts�illiga av dessa nya typer 
fullföljdes emellertid aldrig av olika anlednmgar ,53> 

Typ VII på 500 t var emepertid �n ubå� so1;1 vidar�utvecklades och 
som troligen hade sin föregangare 1 den till Finland salda och av tysk 
besättning testade 500 t ubåten Vetehinen.54> I januari 1935 kontaktades 
Germaniawerft i Kiel, som anmodades börja byggandet av denna 
ubåtstyp under loppet av år 1935. Typ VII skulle ersätta typ IA (712 t) 
vars utbyggnad p g a  dåliga sjöegenskaper därigenom skulle stoppas.55> 
Germaniawerft kontrakterades för fyra ubåtar av typ VII, me�an 
Deschimag i Bremen, sedan Deutsche W�rke meddelat att ma� mte 
hade utrymme att påbörja ett sådant proJekt, kontrakterades for sex 
ubåtar. 56J ' 

Sedan Hitler givit klartecken för byggandet av ubåtar den 8 februan 
1935, började Deutsche Werke bygga de se� ubåtar ,av typ IIA på 250
t som sedan ett: år tillbaka 'beställts av mannen. Ubatstypen kan sägas 
;ara en vidareutveckling av en för Finland några år tidigare byggd o_ch
testad 250 t ubåt, Vesikko.m Någon tid därefter följde byggnadst1Il
stånd för ytterliare sex ubåtar av samma st.crlek, benäm;1d trp Il�, som 
skulle byggas vid Gerff/.aniawerft. De bada varven fick i börJan av 
februari 1935 beställningar på ytterligare tolv ubåtar av samma typ 
(IIB), varav Deutsche Werke skulle bygga fyra och Germaniawerft åtta 
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ubåtar. Samtliga ubåtar tänktes vara levererade före mitten av. år 1936.58l Samtidigt med beställningarna av de tolv ubåtarna av typ IIB, kontrakterades nu Deschimag för.byggandet av två typ JA-ubåtar (712 t), som det tidigt fattats beslut om att bygga. Som förebild fanns en ubåt som ursprungligen byggts för Spaniens räkning under beteckningen E 1, men som efter stora problem slutligen såldes till Turkiet. 59l Till grund för samtliga beställningar låg ett ombyggnadsprogramomfattande följande ubåtar: 
24 ubåtar - typ IIA o B 
10 ubåtar - typ VII 
2 ubåtar - typ IA. 60) 

Detta skulle ge ett sammanlagt ubåtstonnage på 12 424 t. Som vi ovan kunnat konstatera gavs Tyskland möjlighet att genom flot�avtalet med England bygga ubåtar till ett sammanlagt tonnage på 22 050 t. Förutom det tonnage som redan fanns på entreprenad eller lämnat skeppsvarven60 hade Tyskland således möjlighet att utöka sitt ube,tsvapen med ytterligare drygt 9 600 t. Marinekommandoamtönskade fylla det återstående tonnaget med tio ubåtar på vardera 600 t, vilket uppenbarligen inte tilltalade den högsta marinledningen. 62l 
. Ubåtarnas operativa användning hade stor betydelse vid bestämmandet av vilka typer som skulle lämnas på entreprenad. Vid den här tidentog man inom marinledningen fasta på en krigföring som gällde defranska sjöförbindelserna i Medelhavet, helt i linje med Dönitz' egnaåsikter. Speciella hänsyn borde, enligt Marinekommandoamt, därförtagas till typer, som kunde byggas relativt snabbt, hade storaktionsradie, bra bestyckning samt kunde hålla hög hastighet, för att påså sätt avkorta tiden för färder till. pch från operationsområdet. Dedittills byggda ubåtarna motsvarade. inte dessa krav, varför en nyubåtstyp, enligt Marinekommandoamt, var nödvändig. Som förebildfanns typ IA, men även U 81 från första världskriget.63l Den nyakonstruktionen, typ IX (740 t), tänktes byggas i tretton exemplar underloppet av åren 1936/37, varigenom hela det ubåtstonnage, som enligtflottavtalet fanns att utnyttja, hade fördelats. Raeder visade emellertidinte någon entusiasm för den nya ubåtstypen när den presenterades för honom vid ett sammanträde med företrädare för Marinekommandoamtden 31 januari 1936.64) Inom marinen ansåg många dessutom att flerubåtar skulle kunna byggas om man satsade på typ VII. Inte förrän i mitten av år 1936, uppenbarligen efter nya propåer från Marinekom
mandoamt, var Raeder beredd att acceptera den nya ubåtstypen. Hanbeslutade den 29 juli 1936 att ge Deschimag byggnadstillstånd för fyraubåtar av typ IX och den 23 november samma år gavs klartecken förytterligare fyra ubåtar av samma typ. 65) 

Inför ett nytt sammanträde, bestämt till den 27 oktober 1936, hadeDönitz utarbetat en promemoria, i vilken han förespråkade en satsningpå framför allt 500 t ubåtar. Han ansåg att denna ubåtstyp hade stora
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förutsättningar såväl operativt som taktiskt. Eftersom Medelhav�� sågs 
som krigsskådeplats i ett kommande krig, ansåg _Dönitz en förbattra� 
och större 500 t ubåt väl lämpad

_. 
För ?P:rat1.onso1::råden .. borta 1 

Västindien var emellertid 500 t ubaten ot11lrackltg. Har behovdes en 
större ubåt - typ IX. Eftersom den operativa tyngdpunkten inte skulle 
ligga borta i Västindien avvisade Dönitz tanken på bygga1:�et .. av denna 
ubåtstyp. Han föreslog i stället att tretton ubåt�r av en forbattrad typ 
VII-ubåt skulle byggas, vilket en annan ubatsexpert, Bartenbach, 
tillstyrkte. 66) 

Kommendör Giinther Guse, som var chef för Ma1:mek�mmandoam!,
utgick i sin promemoria i huvudsak från att .ett 01nskrankt ub�tskng 
inte var att räkna med samt att ubåtsvapnet vid ett eventuel�t kng som 
en av sina uppgifter skulle få att skydda de egna handelsförbmdelserna. 
Vidare föreslog Guse i sin promemoria: · . .

"Ihre (die Ubootswaffe) Aufgabe wird es neben dei: auch hier g�gebenen un� :v1cht1gen
Aufklärungstätigkeit sein, die Torpedo- und M1�enwaffe m .. erst

er. Lm1e geg�n
Transportschiffe und Kriegsschiffe zum Ansatz zu brmgen und daruber hmaus auch d1e 
Handelsschiffahrt durch Minensperren zu schädigen." . . Ubåtarna skulle därvid även användas för blockad av f1ende�amnar • 
En �idare utbyggnad av de mindre ubåtstyperna tog Guse �vstand ff ån 
då ett krig enligt honom, i huvudsak skulle komma att utka�pas pa de 
öppna ha�en och inte i Nord- eller qstersj.ön. Guse .tänkte mte enbart 
på sjöförbindelserna mellan Nordafrika och Franknk�, utan också.på 
de i den östliga 'delen av Medelhavet, främst då 1 området knng 
Suezkanalen. Vidare måste ubåtar sättas in vi� de. västafrikanska
kusterna för att störa fliansk handel. Sammanfattmngsv1s föreslog Guse
att fyra ubåtar av typ VII och sex av typ IX sku�le bygg�s. 67l 

Kommendör Otto Ciliax, chef för Operatwnsabtetlung, betonade 1 
likhet med Guse ubåtens användning mot krigs- och trupptransportf�7-tyg, som minutläggare framför fientliga �amnar s.amt som skydd for 
den egna handelsflottan i ett kommande kng. De n:mdre �50 t ubåtarna 
lämpade sig, enligt Ciliax, utmärkt för användmng kn�g Tysklands 
kuster medan krigföringen i Medelhavet krävde 740 t ubatar (ty� IX). 
Den �ågot mindre ubåtstypen på 500 t ansågs ur flera synvmklar 
otillräcklig. Förutom operationsområdena i Medelhavet och vid den 
afrikanska kusten pekade Ciliax särskilt på Nordatlantens betydelse och 
därigenom sjövägarna melfap No_r�amerika och England. samt området 
kring den västin,,diska övärlden. C1hax drog slutsatsen . . 
" .. . dass eine Zahl von 12 740 t-Booten die Mindestzahl von Ubooten �st, d1e .

vom
operativen .Standpunkt aus för die Aufgaben in den genannten Operat1onsgeb1eten 
gefordert werden miissen." 

Ciliax motiverade valet av 740 t ubåten på följande sätt: 
"Die 740 t-Booten sind nach Ansicht von AI (Operationsabteilung) för den operativen 

Einsatz durch ihre hohe Marschgeschwindigkeit, ihre Aktionsradius, die ausreichend 
gehaltene Höchstgeschwindigkeit und durch ihre Waffenausrilstung gut geeignet." 

Ciliax tog avstånd från byggandet av u-kryssare.68> 
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Utan att direkt nämna det, antyds här för första gången en framtida 
eventuell konflikt med England, något som uppenbarligen inte vann 
den högst� marinledningens öra. Raeder visade detta genom att göra en 
kompromiss mellan Guses och Dön1tz' förslag när det gällde att 
bestä111;ma vad som skulle ges på entreprenad: fyra ubåtar av typ IX 
samt SJU av typ VIIB, en förbättrad 500 t ubåt.69l Den 21 november 
följde byg_gnadstillstånd för ubåtarna. Typ IX-ubåtarna skulle byggas 
av Deschimag, medan typ VIIB-ubåtarna lämnades till Germania
werft.70l Vid utgången av år 1936 fanns följande ubåtsenheter 
tillgängliga, under byggnad eller också hade byggnadstillstånd 
utfärdats: 

24 ubåtar - typ UA o B 
17 ubåtar - typ VIIA o B 
8 ubåtar - typ JX 
2 ubåtar - typ iA 

Dessa ubåtar utgjorde ett sammanlagt tonnage på 21 963 t. 
Till följd �:. en fortsatt .. utby�gnad av det engelska ubåtsvapnet fick

Tyskland moJhghet att utoka sitt eget med ytterligare 9 450 t från och 
med _år 1937. Som en följd av detta gav Raeder efter påtryckningar från 
Marmekommandoamt den 15 maj 1937 byggnadstillstånd för två typ 
VIIB-ubåtar ,71l 
. En dry� månad �enare utarbetade kommendörkapten Hellmuth Heye 
1 Opera

_
twnsabteilung en promemoria, som föreligger dels i ett 

handsknve� exemp!ar, dels i ett maskinskrivet. Den handskrivna 
promemo�1an �ar titeln Forderungen an eine Deutsche Flotte medan 
den maskmslmvna ?är titeln Deutsche Bedarf sflotte. De p\aner' som här presenterades hade 1 den handskrivna ptomemorian fö\1ande utseende·8 slagskepp · ·

9 tunga kryssar 

22 lätta kryssare (senare ändrat till 24) 
5 hangarfartyg 

36 jagare (senare ändrat till 48) 
5� ubåta� (senare ändrat till 72) Ubatarn� ta�ktes fördelade enligt följande: 24 sma ubatar 
24 medelsto

0

ra ubåtar (senare ändrat till 36) 10 stora ubatar (senare ändrat till 12) I den maskinskrivna promemorian h d ä��ringarna från den hand k . a �• med . ett undantag nä 
folJande utseende: 

s nvna medtagits. I sm helhet hade di
8 slagskepp 
9 tunga kryssare 24 lätta kryssare 4 hangarfartyg 48 jagare 84ubåtar 
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Ubåtarna tänktes i detta fall fördelas på följande sätt: 
24 små ubåtar (250 t) 
36 medelstora ubåtar (500 t) 
24 stora ubåtar (1 000 t). 72l 

Ökningen av antalet stora ubåtar torde falla tillbaka på det 
betänkande Heye utarbetat en månad tidig�re. Där fick nämligen den 
operativa. inriktningen ett annat utseende. I betänkandet, som 
behandlar den tyska marinens uppgifter i ett kommande krig, 
aktualiserades England som potentiell fiende, något som dittills endast 
implicit antytts i Ciliax promemoria. Eftersom Englands vitala intressen 
låg i upprätthållandet av sjöförbindelserna, måste ett .kommande krig, 
enligt Heye, inrikta sig på en kamp om dessa sjöförbindelser, för att 
Tyskland skulle nå framgång. I sina rekommendationer för den tyska 
sjökrigföringen ansåg Heye med rådande materialtillgångar den tyska 
flottans huvuduppgift vara att skydda den egna kusten och de egna 
handelsförbindelserna. Först i andra hand förespråk�de han angrepp på 
fiendens sjöförbindelser och sjöstridskrafter. För krigföringen i de egna 
farvattnen och i Atlanten tilldelades ubåtsvapnet en betydelsefull roll. 73l 

Reaktionerna från de högre staberna var blandade. Amiral Otto 
Schultze, chefen för Marinestation der Nordsee, konstaterade i ett brev 
till marinledningen att det var 
" ... gefährlich, in einer dienstlichen Denkschrift ilberhaupt von dieser Möglichkeit 
(Krieg gegen Frankreich, Russland und England) zu sprechen.' •74) 

Flottenchef, amiral Rolf Carls, och chefen för Marinestation der

• Ostsee, amiral Conrad Albrecht, delade emellertid Heyes farhågor för 

··· ett krig mot England,75l 
····•····· Chefen för Operationsabteilung, kommendör Wilhelm Marschall,

'Qg emellertid inget intryck av Heyes arbeten, utan drog den 8 juni upp

tlinjerna för hur det tillskottstonnage, som ovan nämnts, borde

· tjas.76l I likhet med den tidigare officiella planeringe�. fr�mhölls att
ens främsta uppgift var att skydda de egna handelsfor_bm�elserna: 
epp på fiendens sjöförbindelser var. bero�nde av t1llgangen pa 

• d.skrafter när marinens huvuduppg1fter tillgodosetts. Huv�dde�
skyddet' för den tyska handeln borde, enligt förslaget, h

0

gga 1

ttnen närmast Tyskland och deras. utlopp. �ed . ovanstaende

ifter för ögonen var det därför naturligt at� en ?�oknm�. av ant�let

'.(ubåtar borde prioriteras. En utbyggnad enligt folJ�nde fqreslogs. 

•. ubåtar - typ Il 
S ubåtar - typ VII 

.. 2 ubåtar - typ lX 
2 ubåtar - typ u-kryssarpro3ekt.77l

Raeder tog uppenb'arligen fasta på det betänkande som kom fr�n

Marschall och Operationsabteilung, när han skulle \ämn3: byggnadstil\

stånd för nya ubåtar. Den 11 3uni \ämnades fyra ubåtar av typ IIC (250



,, ____

t) på entreprenad till Deutsche Werke.781 Det resterande.ubåtstonnaget
som stod till förfogande fördelades den 30 juni 1937 enligt följande:

4 ubåtar-typ IIC 
2 ubåtar -typ VIIB 
2 ubåtar -typ IX
1 ubåt-typ X(ca 2 000t) 
1 ubåt- typ XI (ca 2 000 t),79> 
Under loppet av juni månad följde byggnadstillstånd för vardera två 

ubåtar av typerna VIIB (Germaniawe1ft) och IX (Deschimag) samt fyra 
ubåtar av typ IIC (Deutsche Werke). Projekteringen av de båda 
ubåtstyperna med beteckningarna X och XI skulle börja genast. so) 

I november samma år beslutade Raeder fördela de resterande 4 000 
t, som de båda typbeteckningarna X och XI representerade. Då dessa 
båda ubåtstyper inte skulle kunna påbörjas i rimlig tid valde Raeder den 
2 5  november 1937 i stället tre ubåtar av typ IX och fyra av typ VIIB. 
Deschimag och Germaniawerft erhöll den 15 december byggnadstill
stånd för byggandet av dessa ubåtar, 81l 

Under tiden det tyska ubåtsvapnet successivt byggdes ut, fortsatte 
flottöverläggningarna på ett internationellt plan. Dessa överläggningar 
syftade till att begränsa såväl flottonnage som bestyckning. Så 
överenskom man t ex att fixera ubåtarnas högsta tonnage till 2 000 t. 
Ett avtal slöts mellan England, Frankrike och USA 1936. Tyskland och 
Sovjetunionen visade emellertid ett ömsesidigt !l}isstroende, varför 
dessa båda makters undertecknande dröjde. Den 17 juli 1937 
undertecknades dock det nya avtalet i London av företrädare för 
Tyskland.82> Från tysk sida var man uppenbarligen inte nöjd, utan 
önskade utnyttja den klausul i flottavtalet 1935, där det hette: 

"Sollte eine Lage entstehen, die es nach Ansicht der Regierung des Deutschen Reiches 
notwendig macht, von ihrem Anspruch auf einen ilber die vorgenannten 45 v (on) 
H (undert) hinausgehenden Prozentsats gebrauch zu machen, so hält sich die Regierung 
des Deutschen Reiches das Recht vor, der Regierung Seiner Majestät im Vereinigten 
Königreich davon Mitteilung zu machen und ist damit einverstanden, die Angelegenheit 
zum Gegenstand freundschaftlicher Erörtungen zu machen, bevor sie diese Recht 
ausiibt. "83> 

Behovet av en utökad och slagkraftig flotta accentuerades i· än högre 
grad efter Hitlers konferens med de militära ledarna den 5 november 
1937, där han utvecklade sina expa:nsionsplaner i öster. Därvid kunde 
man, enligt Hitler, inte utesluta möjligheten av att också England slöt 
sig till Tysklands fiender, 84) något som ju tidigare framskymtat i olika 
betänkanden. 

Den 18 november utvecklade Raeder argument som kunde dras fram 
för att förmå den engelska regeringen att gå med på en utjämning av 
ubåtstonnaget mellan Tyskland och England. Raeder utgick i sina 
premisser från det hot man från tysk sida ansåg att rysk-franska 
biståndsavtalet av år 1935 utgjorde: 
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"1) Wesentliche Veränderung der seestrategischen Lage Deutschlands: 
a) Durch den tatsächlichen Abschluss des sowjetisch-französischen Beistands

pakt(es) im Jahre 1936 (sic!) muss Deutschland bei kriegerischen Verwicklungen mit
hoher Sicherheit auf einen Zweifrontenkrieg rechnen ...

b) Der im Jahre 1936 abgeschlossene Vertag von Montreux iiber die völkerrechtliche
Stellung der Dardanellen und des Bosporus hat . . . die seestrategische Lage för
Deutschland verschlechtert. Durch den Vertrag hat die sowjetische Schwarzmeer
flotte Operationsfreiheit ausserhalb des Schwarzen Meeres erhalten und . . . ist im
Stande, die französische Mittelmeerflotte weitgehend zu unterstiltzen ...

c) Die sowjetische Nordposition (Murmankiiste) ist inzwischen geschaffen worden und
wird mit grosser Energie weiter ausgebaut. In ihr liegt eine erhöhte Bedrohung fUr die
deutsche Zufuhr im Krige, besonders fur die Erzzufuhr aus Narvik."

Raeder pekade även 'på att styrkeförhållandena mellan flottorna hade
förändrats sedan flottavtalet slöts 1935: 
a) Die sowjetische Ubootsflotte ist in einem seinerzeit nicht vorauszusehenden Masse

vergrössert worden.
b) Die Sowjetunion hat nach neuesten zuverlässigen Informationen neben den Bau

schwerer Kreuzer auch den Bau von Schlachtschiffen in grossem Umfange
aufgenom111en. Dadurch tritt ... eine wesentliche Verschiebung des Gesamtverhält•
nisses in diesen Schiffsklassen ein und wird eine stärkere Bindung der deutschen
Flotte in der Ostsee bewirkt ... "

Vidare betonades att Tyskland i hög grad var beroende av säkra
tillfartsvägar till sjöss i krig, inte minst då förbindelserna mellan 
Ostpreussen och det övriga riket. Raeder poängterade slutligen, att 
Tyskland anslutit sig till den överenskommelse som tog avstånd från 
användandet av ubåtar i ett oinskränkt ubåtskrig. 85) 

Nya flottförhandHpgar lät emellertid vänta på sig och den 21 
december 1937 godkände Raeder en ny byggnadsplan för marinen 
Neubauplan. Enligt denna, som tänktes täcka perioden 1938-1945 
skulle bl a följande enheter färdigställas: 

10 slagskepp 
4 hangarfartyg 
5 tunga kryssare 
9 lätta kryssare 

30 jagare 
48 torpedbåtar 
51 motortorpedbåtar 
36 ubåtar.86> 

I jämförels't:·med Umbau-planen 1932 och Schiffbauersatzp/an 1934 
var Neubauplan en planering på lite längre sikt. Den lade huvudvikten 
vid de tyngre enheterna. Ubåtsvapnets andel av den planerade 
upprustningen var blygsam. Vid en jämförelse med planerna 1932 och 
1934 kan det konstateras att antalet ubåtar visserligen ökade, men den 
huvudsakliga ökningen låg trots detta på övervattensenheterna. Planen 
kan emellertid sägas ligga' i linje med den något skeptiska syn på 
ubåtsvapnet som då fanns inom den högsta marinledningen. 87l 
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Inom marinledningen fanns emellertid även de som menade att en 
utbyggnad av ubåtsvapnet nu var det viktigaste. De främsta 
företrädarna för denna linje var Guse och Heye. 88) 

Synen på ubåtsvapnet kom under 1938 att förändras inom den högsta 
marinledningen, då den tyska militärplaneringen definitivt fick en 
annan inriktning. Neubauplan blev otillräcklig och kom därför att 
ersättas av en annan betydligt mer omfattande och ambitiös plan -
Z-planen.

B. Z-planen -förberedelser och utformning 1938-1939

Före 1938 hade den tyska marina planeringen huvudsakligen ägnat
sig åt Frankrike som motståndare vid en eventuell konfliktsituation. 
Från och med 1938 omfattade planeringen även England.89> För att 
militärt kunna mäta sig med detta land, krävdes därför på en konferens 
den 25 maj 1938 att pariteten med England när det gällde ubåtstonnaget 
nu måste utnyttjas.90l I de mobiliseringsplaner som lades fram på 
konferensen förutsågs en månatlig ubåtsproduktion på åtta ubåtar.91> 
Uppenbarligen som ett led i strävan att kraftigt utöka ubåtsvapnet gavs 
byggnadstillstånd för följande ubåtsenheter: 

9 ubåtar - typ VIIB (2.6 o 9.6. 1938) (Vegesacker Werjt 4 o 
LiibeckerFlenderwerke 5) 

8 ubåtar - typ VIIC (30.5.1938) (Germaniawerft)
9 ubåtar typ IX (24.5 o 8.8.1938) (Deschimag)92l 

När den tyska marina planeringen måste få en annan inriktning 
anförtrodde Raeder Heye i juni 1938 att utforma ett betänkande, som 
tog fasta på Tysklands möjligheter i ett krig mot England. I detta 
betänkande, som förelåg i mitten av augusti, betonade Heye att något 
skydd av den egna handeln inte kunde komma i fråga, då 
handelsvägarna skulle blockeras av England. I stället föreslog Heye ett 
krig mot Englands handel. De enheter som då kunde komma i fråga var 
pansarskepp, små kryssare och ubåtar, således en satsning på mindre 
fartygsenheter. Eftersom övervattensfartygen skulle få svårigheter att 
bryta en engelsk blockad och därigenom hindra kampen om de engelska 
sjöförbindelserna, sökte Heye alternativa lösningar. För det första 
skulle trossfartyg försörja de på oceanen opererande fartygsenheterna, 
för det andra skulle Tyskland kunna förvärva kolonier, för det tredje 
var det möjligt att man skulle kunna utnyttja stödpunkter i andraländer 
och för det fjärde skulle man kunna utvidga den tyska kustremsan t ex 
ända bort till Brest vid den franska kanalkusten. Heye visade emellertid 
skepsis mot detta senare förslag.93> 

Samtidigt som Heye påbörjade sitt arbete i juni 1938 uppdrogs 
riktlinjerna för en förbättrad Umbauplan som tänktes gälla under åren 
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1938-1945. I denna planering förutsattes ubåtsvapnet år 1941 ha 
följande utseende: 

42 ubåtar-typ VII 
32 ubåtar typ II 
22 ubåtar -typ IX 
2 ubåtar -typ I 
1 ubåt-typ X 
1 ubåt typ XJ.94) 

Som en följd av marinens förändrade planering tillsatte Raeder den 
17 augusti 1938 en kommitte, som skulle utarbeta 

"eine einheitliche Auffassung Uber strategische Grundlagen för den gesamten Aufbau

der Kriegsmarine."95)

Till chef för kommitten utsågs Guse.96> Alla förslag som kommitten 
. utarbetade skulle prövas av Neubauausschuss innan de presenterades 
för Raeder. Flottenchef, amiral Carls, skulle också ha möjlighet att 
yttra sig över förslagen. Till utgångspunkt för kommittens förslag låg 
det betänkande, som Heye färdigställt i augusti. Den 19 september 
erhöll kommittens medlemmar vardera ett exemplar, även Carls.�7> Med 
utgångspunkt från detta betänkande författade denne i september ett 
eget betänkande. För att uppnå ställningen som en världsmakt krävdes, 
enligt Carls, förutom kolonier, säkra sjöförbindelser oc� til�gån� till det 
öppna havet. Detta kunde emellertid endast uppnas 1 stnd med 
Englands och Frankrikes intr�ssen. Tysk!and �åste därför. vara väl
rustat för ett krig, dvs skaffa sig en ansenlig flotta och operat10nsbaser 
för detta ändamål. För att, enligt Carls, nå framgång i ett krig mot 
England krävdes en intensiv krigföring mot de engelska hamnarna, 
industri�nläggningarna och kommunikationsnätet i och omkring 
England. De båda sista uppgifterna skulle ligga på flygvapnet. En viktig 

· uppgift för marinen skulle, enligt Carls, vara att angripa de eogelska
sjöförbindelserna. För detta ändamål krävde han en atlantflotta och
möjligheter att ta sig ut i Atlanten. I kraft av dessa argument före�log
Carls en balanserad flotta byggd på såväl över- som undervattensstnds-
krafter:

12 slagskepp'" 
6 hangarfartyg (2 stora och 4 små) 
3 pansarskepp 
14 tunga kryssare 
17 lätta kryssare 
28 jagare 
54 torpedbåtar 
154 ubåtar 
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Carl skiljde på Heimatflotte och Flottefiir Auslandkriegfiihrung. Av 
nämnda enheter förordade han en Het matflotte bestående av: 

7 slagskepp 
9 tunga kryssare 

28jagare 
54 torpedbåtar 
90ubåtar 
Resterande enheter tänktes användas för krigföringen på de öppnahaven.98l 

Heye menade gentemot majoriteten inom kommitten att en 
specialiserad flotta med inriktning på handelskrigföring mot England 
var nödvändig. Övriga kommitteledamöter gick emellertid på Carls' linje, dvs byggande av slagskepp i viss omfattning. Man var överens om 
att ett avgörande krig mot England och dess sjöförbindelser var att söka 
i Atlanten. 

En sammanfattande promemoria från slutet av oktober 1938 fick ettmellan Heyes och Carls' förslag kompromissartat utseende. Kommitten
föreslog en flottbyggnad (mot England) enligt följande: 

10 slagskepp 
15 pansarskepp 
5 tunga k;ryssare 

60 lätta kryssare 
8 hangarfartyg 

70jagare 
78 torpedbåtar 

249ubåtar 
12 trossfartyg 
62flygplan 

Den 27 januari 19 39 efter upprepade sammanträffanden med Raeder
under de närmast föregående månaderna, gav Hitler högsta prioritet åt
flottupprustningen i det att han antog den s k Z-planen för marinens 
utbyggnad. Fram till 1945 skulle en flotta skapas enligt följande:
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10 slagskepp 
· · 

15 pansarskepp 
5 tunga kryssare 

44 lätta kryssare 
4 hangarfartyg 

68jagare 
90 torpedbåtar 

249ubåtar 
75 skolfartyg 
10 minläggare 

227 övriga fartyg . 99l 

Planen överensstämde nära med kommittens förslag. I jämförelse 
med Neubauplan nästan sjudubblades ubåtarnas planerade antal. Trots 
Raeders motstånd gav Hitler prioritet åt slagskeppsbyggandet på 
bekostnad av de lätta enheterna, däribland ubåtarna. 100> 

De ubåtstyper som tänktes färdigställas inom ramen för Z-planen såg 
i sin helhet ut enligt följande: 

90 ubåtar - typ VIIB o C 
60 ubåtar typ II 
60ubåtar typ IX 
10 ubåtar typ VII 

9 ubåtar - typ XB ( ca 1 500 t) 
9 ubåtar typ XI (ca 3 000 t) 
9 ubåtar typ XII (ca 1 600 t) 
2 ubåtar typ IA 

De första beställningarna för det nya ubåtsprogrammet följde redan 
i januari 1939 �nligt följande: 

13 ubåtar typ VIIC ( 25.1.1939) (Germaniawerft 2, Lubecker
Flenderwerke 5, Vegesacker Werft 6) 

4 ubåtar - typ XI ( 17.1.19 39) (Deschimag)
3 ubåtar - typ XB ( 31.1.1939) (Germaniawe1ft)101> 

En dryg månaä innan Z-planen slutgiltigt fastställdes, började de 
sedan länge emotsedda flottförhandlingarna mellan Tyskland och 
England om det tyska ubåtsvapnet . Den tyske flottförhandlaren, 
konteramiral Otto Scllniewind, försäkrade vid dessa förhandlingar att 
utökningen av det tyska ubåtsvapnet till paritet med det engelska inte 
alls var riktat mot någon speciell makt, utan ansågs endast från tysk 
sida som nödvändig för den nationella säkerheten. 102> Den 30 december 
accepterade man från engelsk sida tyskarnas krav och ett avtal slöts. 103l 

Samtidigt som förhandlingarna pågick och Z-planen .utformades 
undersöktes i vinterkrigsspelet 1938/39 ubåtarnas användning i ett krig 
mot England. I ett betänkande, som Dönitz utarbetade efter 
krigsspelets avslutning, sågs de engelska handelsförbitJ.delserna nu �om 
det viktigaste anfallsobjektet. Därvid skulle den s k grupptaktiken 
komma till användning. Denna gick ut på att ubåtarna gruppvis skulle 
angripa de konvojer som fienden förväntades upprätta för att skydda 
sina handelsfartyg och därefter snabbt försvinna från platsen. För att · 
effektivt kunna genomföra denna taktik beräknade Dönitz att Tyskland 
skulle behöva en ubåtsflotta på 300 ubåtar. Av dessa tänktes 100 
oavbrutet befinna sig i operationsområdet, 100 på väg till eller från 
operationsområdet och de återstående 100 ubåtarna tänktes behöva 
ligga på varv för reparationer . 104l Förslaget gick således väsentligt längre
än. Z-planen. I sin omfattning anknyter det slående till Scheer-program
met från 1918. 105l 
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N�r kriget mot England bröt ut den 3 september 1939 var den tyskamannen� flottresurs�r begränsade. Då de tyngre fartygsenheterna inomramen for Z-planen mte förväntades vara färdiga förrän några år in på1940-talet, fördes nu i stället ubåtarna energiskt fram i diskussionensom ett realistiskt alternativ i sjökrigföringen.106l 
.. 

. 

3. Ubåtsbyggande 1935-1939: en disk!Ission av förklaringsfaktorer Mot bakgrund av frågeställningarna: Vad var det som styrdeutvecklingen av ubåtar? Vad fick detta för konsekvenser? skall vi nuundersöka vilken/vilka faktor/er/ som verkade för och vilken/vilkasom verkade mot en utveckling av ubåtsvapnet under perioden1935-1939. Vi börjar med att undersöka den utrikespolitiskautvecklingen. 
A. Utrikespolitisk utveckling

I studiet av den utrikespolitiska utvecklingen kan man skilja mellanden f aktis�a utvecklingen och perceptionen av densamma. Vid studietav percept10nen, _gäller det att med hjälp av studier, planer, krigsspeloch and�� 01:erativa arbeten klarlägga ?en tyska marinens uppfattningoch bedomnmg av en eventuell konfllktsituation. Låt oss emellertidförst undersöka den faktiska utrikespolitiska utvecklingen. Den strävan efter inre konsolidering som präglade den första tidenefter Hitlers maktövertagande nödvändiggjorde en återhållsamutrikespolitik.107J Samtidigt som en inre stabilitet kunde skönjas antogutrikespolitiken en aktivare och fastare form. Införandet ;v denallmänna värnplikten och nyupprättandet av ett flygvapen i mars 1935 följdes något senare av ett besök av den engelske utrikesministern iBerlin. I samband med detta besök kunde man från tysk sida utverkaförhandlingar om en tysk flottupprustning, 108l Dessa resulterade i ettflottavtal, som undertecknades i juni 1935 i London. Avtalet innebar attEngland accepterade en tysk återupprustning även till sjöss mot attTyskla�?. beg:,änsade sin flotta till 35 % av de,n engelska.109) Det blev pånytt moJhgt for Tyskland att skapa ett ubåtsvapen. Emellertid finns dethär anledning att kraftigt understryka, att flottavtalet endast gavTyskland begränsade möjligheter att bygga ubåtar, nämligen motsvarande 45 % av det engelska ubåtstonnaget. Vid denna tidpunkt uppgickdetta till ca 49 000 t.110) 
Parallellt med. flottavtalet fördes förhandlingar mellan stormakternai syfte att hindra kapprustningar till sjöss. Ett av diskussionsämnenautgjorde därvid ubåtsvapnet. England, med stöd av USA, försökte såsent som år 1936 få till stånd en internationell överenskommelse somskulle innebära ett slopande av ubåtsvapnet. Särskilt Fradkrikemotsatte s_ig emellertid en�rgiskt en sådan utveckling, liksom försökfrå:1 a�er���nsk-engelsk sida att förhandla fram en humanisering avubatskngfonngen. Ett land som däremot biträdde Englands förslag om
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ett avskaffande av ubåtsvapnet var Tyskland. När detta förslag inte 
längre var aktuellt, stödde man från tysk sida i stället förslaget om en 
humanisering av ubåtskrigföringen.111J 

En ny flottöverenskömmelse i december 1938 medförde att Tyskland
kunde nå paritet med England, då det gällde ubåtstonnaget.112J 

Under senare delen av 1930-talet skedde en omsvängning i den tyska 
utrikespolitiken. Den tog sig till en början uttryck i ett n�rman?� till 
främst Italien 113) vilket stred mot militärledningens och utnkesmm1ste
riets uttryckliga önskemål.114l De sanktioner som rekommenderades av 
NF mot Italien för dess angrepp på Etiopien, följdes inte av Tyskland. 
I stället proklamerades en fortsatt välvillig neutralitet gentemot Italien. 
Detta tillsammans med Tysklands och Italiens gemensamma aktiva stöd 
åt Franco-sidan i det spanska inbördeskriget skapade ett alltmer spänt 
förhållande till västmakterna. Vid samma tid förde Tyskland 
förhandlingar med Japan om en gemens�m front gente1?ot _kommu1:is
men, vilket utmynnade i den s k antikommternpakten, till vilken Itahen 
så småningom anslöt sig.115l . Den tyska utrikespolitiken fick nu också en starkt aggre.ss1vkontinental prägel. Detta kom främst till uttryck genom annekterm�
arna av Österrike Sudetområdet, Böhmen-Mähren samt Memelomra
det under loppet �v åren 1938-39. Kraven på polskt territorium under

' d l' 'k 1 16l våren och sommaren 1939 var en fortsättnmg av enna po 1ti . 
En tysk exportoffensiv ledde under år 1938 till en stark

handelspolitisk motsättning mellan Tyskland ?Ch E?,gland. 1_'.
7l Samtidigt

ställde sig England (tillsammans med Frankrike) till motvarn mot �en 
tyska expansionen i Östeuropa. En kris utvecklades, vilken endast fick 
en temporär lösning genom M�nchen�ppgörel�en på ��sten 1_938. '. 18)

Hur såg man då _inom mai:men pa den, u_tnkesl?,ohtiskc: situation�n? 
Den militära operativa planermgen, som tidigare lam1;ats a_t de �fl:skilda 
försvarsgrenarna, centraliserades genom en order fran kngsmmistern, 
Werner von Blomberg, fr o m  år 1936. Inom ramen �ör en för; hela 
krigsmakten gemensam Wehrmachtstudi� bear�etades mom mannens 
operativa avdelning 1936/37 de operativa frag?r, so?-1 ang_etts av 
krigsministeriet och som gick ut på att Tyskland rakade i konfllkt med 
det "röda" Spanien, Frankrike och Sovjetunionen. Som Tysklands 
bundsförvanter räknades i detta fall det "vita" Spanien och Italie�. 
Därvid tilldelades ubåtsvapnet rollen som komplementvapen till 
övervattensstridskrafterna vilka gavs huvuduppgifterna i sjök:igfö
ringen.119l I enstaka studier som presei:terades 1936/37 och s_?m gick ut 
på att ett framtida krig mot England mte kunde uteslutas föreslogs en 
kvantitativ utbyggnad av ubåtsvapnet omfattande större ubåtstyper, 
vilket den högsta marinledningen inte kunde ac�eptera. :Under 
vinterhalvåret 1937 /38 undersöktes i stället ånyo ett tvafrontskng mot 
Frankrike och Sovjetunionen med liknande uppgifter . för ubåt�vap
net.120) Först under år 1938 förändrades den tyska operativa planeringen 
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och England fördes nu fram som presumtiv motståndare i ett eventuellt 
krig. Den militära planeringen speglar således mycket nära den faktiska 
utrikespolitiska utvecklingen. . 

Vi har tidigare berört den stora utbyggnaden av flottan inklusive 
ubåtsvapnet, i och med Z-planens accepterande i januari 1939. Vintern 
1938/39 behandlade marinen i sina operativa undersökningar ett 
utnyttjande av denna flotta i ett krig mot England och Frankrike. 121) 

Ubå�svapnet tilldelades här uppgiften att störa Englands sjöförbindel
ser tillsammans med delar av övervattensflottan. 122> 

B. Inrikespolitisk utveckling
Precis som när vi studerade den utrikespolitiska utvecklingen, kan vi

när det gäller den inrikespolitiska utvecklingen skilja mellan den 
f�kti?ka utvecklingen och perceptionen av densamma. Då svårigheter 
forehgger att rekonstruera perceptionen, är det den faktiska 
utv;,ecklingen som ligger till grund för diskussionen. 

Aterbesättandet av Rhenlandet, Saarområdets införlivande med riket 
samt flottavtalet med England medförde viktiga inrikespolitiska 
presti�evi�st�r. �amtid�g� ö�ad� statens och partiets press genom en 
energisk hknktmngspoht1k pa ohka områden inom kulturlivet bl a med 
hjälp av eri raffinerad propagandateknik. Den nazistiska staten 
upphävde partipluralismen. 123l De inrikespolitiska motsättningarna och 
strid_erna kom i stället att kristalliseras kring vissa organ i det nazistiska 
part1et124J samt kring maktcentra inom näringsliv och förvaltning. 125> 

Inom krigsmakten aktualiserades tidigt motsättningar, bl a när det 
gällde upprättandet av ett självständigt flygvapen. I sina strävanden att 
förhindra att flygvapnet blev en självständig försvarsgren lierade 
Raeder sig med försvarsministern, Blomberg, 126l Den förre pekade på de 
konsekvenser en tredje försvarsgren skulle få i form av ökad 
konkurrens om anslag och tilldelning av råvaror. 127J Trots energiskt 
m?t�tånd frå_n framför allt Rae�ei:, bildades ett flygvapen under 
Gormp le�mng år 1935. 128> Samt1d1gt övertog Göring flera viktiga 
funkt10ner 1 den tyska staten bl a som preussisk minister och som chef 
för Vierjahresplan, varigenom hans maktposition stärktes. Rivalitet 
uppstod däri�enom mellan Göring och myndigheter som redan sysslade 
med ekonomiska frågor när det gällde kompetens- och beslutsfunktio
ner. 129) En snabb utbyggnad av flygvapnet möjliggjordes genom Görings 
position. 130> 
. Den ökade konkurrensen om anslagen, som blev följden av 

tillkomsten av, en tredje försvarsgren, tillsammans med den starkt 
kontinentalt präglade utrikespolitiken medförde, att marinens flott
byggnadsplaner begränsades. Detta visade sig inte minst när det gällde 
tilldelningen av råvaror. 131> . 

' 

Trots svårigheterna att hävda marinens intressen, kämpade Räeder 
oförtrutet vidare. Motsättningarna mellan Raeder och Göring bestod. 
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Den senares försummelse att inom ramen för Vierjahresplan bygga ut 
framställningen av syntetisk olja för marinen framkallade protester 
från marinledningen. 132> I samband med försvarsgrenarnas koordine
rade krigsförberedelser vintern 1936/37 kom det till öppen konflikt 
mellan Raeder och Göring. Medan den senare förespråkade flyganfall 
mot fiendens flygvapen, för att på så sätt säkra luftherraväldet, varnade 
Raeder i sitt tal den 3 februari 1937 för en alltför stor tilltro till nya 
vapen. Ett flygvapen kunde, enligt Raeder, aldrig ersätta flottan i ett 
krig til1 sjöss. 133l En annan fråga som skapade irritation mellan de båda 
försvarsgrenarna under lång tid var marinflygförbandens ställning. 
Problemet löstes formellt den 27 januari 1939, då Raeder och Göring
kom överens om ått förbanden organisatoriskt skulle lyda under 
flygvapnet, men operativt underställas marinen. 134> 

Det var emellertid inte enbart med flygvapnet motsättningar uppstod. 
År 1936 motsatte sig marinen att Wehrmachtamt135l skulle fungera som 
rådgivande organ till försvarsministern och därigenom bli den högsta 
försvarsstaben., Vidare motsatte sig marinen att armechefen skulle ha 
högsta befälet ikrigstid. I stället föreslogs från marinens sida, att de tre 
försvarsgrenscheferna, under bibehållande av sin integritet, skulle ingå 
i en kommandosiab. 136l 

Även inom marinen fanns vid den här tiden meningsmotsättningar. 
Dessa kom klarast till uttryck när det gällde frågan om ubåtsvapnets 
betydelse för sjökrigföringen. Raeder drog i talet den 3 februari 1937 
upp riktlinjerna för marinledningens syn, då han konstaterade att 
ubåtsvapnet inte hade haft någon avgörande betydelse i kriget 
1914-1918. Den satsning på ubåtar som officerare med Dönitz i 
spetsen för.espråkade, mötte således motstånd från marinledningen. 
Inte förrän i samband med Z-planen förändrades villkoren för 
ubåtsvapnet. 137> 

Den upprustning med kraftigt ökade försvarskostnader som blev 
följden av nazismens maktövertagande innebar, att militärledningen, 
efter elimineringen av SA som konkurrensfaktor 1934, accepterade 
regimen. I samband med Hitlers planer på en expansiv utrikespolitik 
framfördes emellertid invändningar från vissa delar av militärled
ningen, dock ej från Raeder. I nära samband med dessa protester 
vidtogs omfattande organisatoriska förändringar. Sålunda entledigades 
försvarsministern samt armechefen, Werner von Fritsch. Samtidigt 
avlägsnades utt:ikesministern, Konstantin von Neurath, och ersattes 
med nazisten Ribbentrop. Sommaren 1938 skiljdes också generalstabs
chefen Ludwig Beck från sina uppgifter. 138> Genom militära organisato
riska förändringar övertog Hitler själv den dir�kta ledningen av 
krigsmakten. 139J 

Trots - eller kanske delvis till följd av dessa åtgärder, fanns det 
en framväxande, mer eller m'indre latent, opposition inom delar av den 
militära och civila förvaltningen, vilken vände sig mot expansionism 
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första världskrigeta slut, slopades efter nazismens maktövertagande. I 
stället fixerades lönerna av regimen på en låg miniminivå, vilket 
därigenom skulle möjliggöra större profiter för industrin och en 
snabbare upprustning. Lönenivån hölls relativt stabil, 165> men industrin 
hade dock möjligheter till mindre avvikelser från miniminivån. I 
upprustningsprogrammets spår följde emellertid större lönelyft till vissa 
arbetarkategorier än vad som kunde accepteras av regimen, vilket i juni 
1938 föranledde ett statligt ingripande. Detta resulterade i att en
maximinivå för lönerna fixerades. 166l 

Några veckor senare, i juli 1938, genomdrevs en lag om obligatorisk 
arbetsplikt, uppenbarligen i syfte att påskynda en upprustning.167)
Genom denna lag kunde nämligen arbetskraft slussas över till 
rustningssektorer, där bristen på arbetskraft var akut. 168> Denna brist
aktualiserades genom krigsmaktens utökade resurser med åtföljande 
utskrivningar av soldater. För att lösa problemen diskuterades bl a i 
december 19�6 möjligheterna av att värva arbetskraft från Österrike 
och Polen.169l Ett annat hittills relativt outforskat område, transportvä
sendet, 110> var sedan hösten 1937 överbelastat.171>

En successivt ökad arbetstid följde också i upprustningens spår. Den 
officiella statistiken visar en genomsnittlig ökning med sex timmar per 
vecka mellan åren 1932 och 1939. Under det senare året utgjorde 
arbetstiden ge:nomsnittligt 47 timmar/vecka, vilket skulle innebära en 
arbetsdag på mindre än åtta timmar. Då skall man emellertid komma 
ihåg att stora skillnader i arbetstiderna fanns mellan olika kategorier av 
industrier. Så t ex beräknades arbetstiden för de inom läderindustrin 
arbetande i juni 1939 ha uppgått till 43,96 timmar/vecka och· fnom 
byggnadsindustrin till 52,84 timmar/vecka.172> 

Den omfattande sociala nedrustning som följde i rustningsprogram
mens spår var tydligen något man från statlig sida medvetet arbetade 
för. Sålunda var ledande representanter inom Reichsarbeitsministerium
och Vierjahresplan överens om att socialpolitiken måste stryka på 
foten,. för att möjliggöra en ytterligare forcering av upprustningen.173l 

Det var emellertid inte enbart inom .det sociala om.rådet myndighe
terna såg sig nödsakade att ta itu med problem. Den ovannämnda 
bristen på råvaror utgjorde ett allvarligt problem. Under de sista åren 
före krigsutbrottet blev bristen akut. 174> Ett speciellt intresse rönte 
därvid den viktiga järnmalmstillgången. Från tysk sida var man 
uppenbarligen bekymrad över de stora kvantiteter järnmalm som måste 
importeras främst från Sverige.175> Den inhemska produktionen sjönk
från 18 Ofo 1928 till 15 o/o 1936, detta trots en absolut ökning.',?§> Ett 
hänsynslöst utnyttjande av de egna tillgångarna, ett av Vierjahresplans
målsättningar, skapade en våg av protester från näringslivet, främst 
stålindustrin. 177> Trots försök att göra sig mindre avhängigt av den 
svenska järnmalmen, då bl a Göring fruktade att engelska påtryck
ningar vid en konflikt mellan Tyskland och England skulle leda till 
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försämrade försörjningsmöjligheter, ökade importen från Sverige 
mellan 1936 och 1938 med 9 % , 1 78l

Utnyttjandet av industrin för rustningsändarnål var inte bara en fråga 
om kontroll utan även en optimal avvägning mellan exportintressen, 
ekonomiska och personella resurser etc. 

När det gällde de ekonomiska betingelserna för krigsmakten kan vi 
konstatera att utvecklingen från 1933 till 1939 var närmast 
explosionsartad. De statliga utgifterna under denna period hade 
följande utseende: 

19-33 - 0, 75 miljarder RM
1934 2,28 miljarder RM
1935 3,21 miljarder RM
1936 - 6,16 miljarder RM
1937 - 8,61 miljarder RM
1938 16,8OmiljarderRM
1939 (till augusti) - 11,65 miljarder RM179l

För att kunna 'ge ett rättvisande perspektiv på marinens budget under 
motsvarande tid, skall vi som jämförelse dra fram delar av 192O-talets 
budgetutveckling: 

Marinens budget Fartygsbyggande 
Procent 

(milj RM) (milj RM) 

1924 104,3 7,8 7,4 
1926 155,1 54,4 26,7 
1928 '- 214,7 57,6 26,8 
1930 198,0 43,9 22,2 
1932 187,4 49,6 26,4 
1933 311,8 76,1 24,5 
1934 496,5 172,3 34,7 
1935 695,1 287,0 41,3 
1936 1.160,7 561,3 48,4 
1937 1.478,5 603,1 40,8 
1938 1.756,3 458,8 26,1 
1939 2.389,9 545,1 22,8180) 

Det är här intressant ' att kunna konstatera, att anslagen för 
fartygsbyggande procentuellt sett drastiskt skurits ned under perioden 
1937-39, detta trots en uttalad vilja i planer och studier att kraftigt 
bygga ut den tyska flottan. Den procentuella andelen 1938-39 ligger, 
som vi kan se, på samma nivå som 192O-talets andelar, vilket är än mera 
anmärkningsvärt, eftersom den tyska flottan ju då var starkt beskuren 
av Versaillesfredens bestämmelser. Anslagen har under perioden 
1933 -39 successivt ökats för övriga engångskostnader, såsom förbätt
rade stödpunktsanläggningar m m medan 1920-talets budgetutveckling 
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dominerats av de löpande utgifterna. En sammanställning av marinens 
totala budget uppdelad i tre huvudrubriker ger för perioden 1924-39 
följande procentuella fördelning: 

Fartygs byggande Övriga engångskostnader Löpande
(stödpunkter m m) utgifter 

1924 7,4 14,9 77,7 
1926 26,7 10,6 62,7 
1928 26,8 9,1 64,1 
1930 22,2 10,6 67,2 
1932 26,4 11,5 62,1 
1933 24,5 35,2 40,3 
1934 34,7 34,3 31,0 
1935 41,3 29,9 28,8 
1936 48,4 28,5 23,l 
1937 40,8 36,3 22,9 
1938 26,1 50,9 23,0 
1939 22,8 (18,3) 52,6 (61,9) 24,6 (19,8) 181) 

Beträffande marinens rustningsprojekt kan vi konstatera, att 
tillräcklig varvskapacitet med åtföljande underleverantörer fanns till 
förfogande, liksom råvaror och arbetskraft, åtminstone fram till 
1935.182> Genom flottavtalet med England tilläts ju Tyskland rusta upp 
sin flotta. Därigenom skapades också andra förutsättningar för ett 
större utnyttjande av den industriella kapaciteten och då i synnerhet 
varvskapaciteten. Till följd av möjligheterna att utöka flottonnaget 
utsattes varven för påfrestningar, 183> något som i hög grad aktualisera
des när Z-planen skulle genomföras. 

I december 1938 klagades således på otillräcklig arbetskraft.184> Med hjälp av den tjänstgöringsskyldighet som genomdrivits den 1 juli samma 
år kunde behovet av arbetskraft fram till december månad täckas, men 
påslag på redan fastställda löner, för att kompensera lågavlönade 
gentemot privatindustrin gjorde, att de kalkylerade kostnaderna för 
flottprogrammet ökades. Därtill kom olika sabotagehandlingar mot
maskiner, genom att en förlängning av arbetstiden till tio timmar 
genomfördes. 

En källa till oro utgjorde också bostadsbristen. Enbart i
Wilhelmshaven beräknades 35 000 bostäder behövas fram till 1945,
enligt marinen, men några åtgärder vidtogs uppenbarligen inte från de
styrandes sida. Därtill kom en ny lag, utfärdad av Göring, som även denvar ägnad att skapa oroligheter bland arbetarna. Lagen förbjöd·byte av
arbetsplats utan arbetsrådens samtycke. Genom annekteringen av
Böhmen-Mähren i mars 1939 "värvades" arbetskraft till ett antal av
4 000 samt ytterligare 1 000 från Slovakien för marinens räkning, nien
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dess önskemål blev ändå inte tillfredsställda. Tvärtom kvarstod 
problemen med låga löner och bostadsbrist trots försök att lösa dem.185> 

En annan form av påfrestning för varven var att deras 
byggnadskapacitet relativt snabbt fylldes. Sonderingarna hos vissa varv 
om möjligheter att bygga för marinens räkning följdes av nekande 
svar, 186> Det bör emellertid här kraftigt understrykas att endast tre varv 
utnyttjades för ubåtsbyggande fram till år 1938, då ytterligare två varv 
engagerades.187> 

D. Militärteoretisk utveckling

Den m�kaniserade och rörliga krigföring som förespråkats av
framstående teoretiker såsom Fuller, Liddell-Hart och de Gaulle under 
1920- och början av 1930-talet mötte häftigt motstånd från 
representanter för den traditionella krigföringen. 

Liknande motstånd fanns även i Tyskland. Gentemot de krafter som 
sökte förverkliga den rörliga, mekaniserade krigföringen med 
stridsvagnar ,.och flygplan, stod på 1930-talet chefen för Truppenaint,
senare generalstabschefen generallöjtnant Ludwig Beck; vilken starkt 
motsatte sig varje form av plötsliga förändringar; 188l Blixtkriget, den 
nya strategi, som introducerats på basis av rörlig krigföring, mötte 
heller ingen förståelse från Becks sida. 189> 

Inom den tyska marinen kan vi konstatera att den defensiva 
krigföring som dominerat framför allt 1920-talets tyska marina 
tänkande under senare delen av 1930-talet fick vika för den rörliga 
krigföring som iv;rigt förespråkats av Wegener som främsta teoreti
ker. 190> Från olika 'håll kritiserades Tirpitz' ideer om ett avgörande slag 
i Nordsjön. Ledande exponenter för denna kritik var Kurt As_smann, 
Freiherfvon Keyserlingk samt Rolf Carls. Det talades nu i stället om en 
kamp om sjöförbindelserna och basförvärv i linje med Wegeners teser. 
I likhet ined W egener tillmätte man emellertid inte ubåtsvapnet någon 
större betydelse varken i tysk eller internationell marin debatt. 191> I ett 
tal hållet den 3 februari 1937 anslöt Raeder till denna uppfattning om 
ubåtsvapnets sekundära betydelse i förhållande till de tyngre 
övervattensenheterna. 192> 

Det var emellertid inte alla som utan invändningar accepterade denna 
uppfattning. Till dem som opponerade sig mot en prioritering av tyngre 
enheter, hörde Marinekommandoamts chef, Guse, och förste amiral
stabsofficeren inom Operationsabteilung, Heye. De vände sig samtidigt 
mot tanl,(en på ett nytt krig mot England. Under sommaren 1938 krävde 
de att Raeder inför Hitler mycket bestämt skulle ta avstånd från en 
utveckling, som. ledde till ett sådant krig. Såväl Guse som Heye 
desavuerades och placerades på mindre viktiga poster inom marinen. 193> 

En annan kritiker var Dönitz. Denne ville inte tro att ubåten spelat 
ut sin roll. Trots olika bekämpningsmedel såsom Asdic m m menade 
han att bättre ubåtstyper och en ny taktik skulle kunna föra fram 
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ubåtsvapnet till en avgörande position vid ett event1,1ellt krig. Han 
utarbetade och förfinade det redan i första världskriget praktiserade 
sättet att föra ubåtskrig: rudeltaktiken. Denna gick ut på att ubåtarna 
skulle angripa fiendefartyg i flock och därefter snabbt försvinna från 
operationsplatsen igen. 194> För att ytterligare få uppmärksamheten 
riktad mot ubåtsvapnet och dess möjligheter, skrev och publicerade 
D9nitz en bok år 1939: Die Ubootswaffe. 195> 

Den utrikespolitiska förändring som inträdde 1938, med faror för ett 
eventuellt krig med England, skapade andra förhållanden för det tyska 
ubåtsvapnet. Nu fördes detta energiskt fram av Raeder som ett 
alternativ, tillsammans med ett intresse för förvärv av baser.196> I stället 
för en massiv utbyggnad av de tyngre övervattensenheterna aktualise-
rades nu ett handelskrig med lättare enheter, bl a ubåtar. 197> 

E. Organisatorisk utveckling
Under senare delen av 1930-talet inträffade en rad organisatoriska

förändringar med en tilltagande nazifisering inom såväl den politiska 
som den militära hierarkin. 198> I samband med införandet av 
värnpliktslagen den 16 mars 1935 skedde en första omorganisation av 
den högsta militära ledningen. Werner von Blomberg, som dittills 
innehaft posten som Reichswehrminister, blev nu i stället Reichskriegs
minister. Fr o m  år 1935 förde Blomberg tillika titeln Oberbefehlshaber
der Wehrmacht (ObdW). 199> Armeledningen och dess chef som dittills 
haft beteckningarna Heeresleitung respektive Chef der Heeresleitung,
kom efter år 1935 att benämnas Oberkommando des Heeres (OKH) och 
Oberbefehlshaber des Jfeeres (ObdH). Inom Heeresleitung fanns före 
år 1935 en avdelning med beteckningen Truppenamt, vilket var ett 
täcknamn för den i Versaillesuppgörelsen förbjudna generalstaben. 
])enna avdelning döptes i samband med omorganisationeff om till 
Generalstab des Heeres. 200) 

Den högsta marina ledningen som till år 1935 benämnts 
Marineleitung, fick nu den nya beteckningen Oberkominando der
Kriegsmarine (OKM) och dess chef Oberbefehlshaber der Kriegsmarine
(Ob�M).201l Samtidigt erhöll flygvapnet officiellt ställnigen som en
tredJe försvarsgren. Chef för detta flygvapen blev Hermann Göring 
under titeln Oberbefehlshaber der Luftwaffe. En Generalstab der
Luftwaffe med en Luftwajf enfahrungsstab som operativt organ 
inrättades också. 202> 

En ny organisation av den högsta militära ledningen skedd� i februari 
1938 i samband med att Blomberg och armechefen Fritsch entledigades 
från sina poster.203> Hitler övertog nu själv den direkta ledningen av 
krigsmakten och krigsministeriets uppgifter övertogs av Oberkom
mando der Wehrmacht (OKW). Det viktigaste organet inoni OKW ·var 
Wehrmachtfahrungsstab, som bestod av avdelningarna för: Landesver-
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teidigung, Wehrmachtnachrichtenverbindungen och Wehrmachtpropa
ganda. 204> 

Inom marinen genomfördes en omorganisation år 1937. Som följd av 
en schism mellan Raeder och Marinekommandoamt, vilken övertagit 
den gamla amiralstabens funktioner, entledigades dess chef viceamiral 
Guse. Den nya chefen för Marinekommandoamt, konteramiral Otto 
Schniewind, erhöll dessutom titeln Chef des Stabes der Seekriegsleitung
(C/Skl). Beteckningen Seekriegsleitung infördes för den operativa 
avdelningen inom Marinekommandoamt. Raeder antog själv titeln 
Chef der Seekriegsleitung, vilket implicerade att han själv övertog den 
operativa �edningen och blev sin egen amiralstabschef. Vid sin sida hade 
därvid Raeder chefen för Seekriegsleitungs stab. För det övriga arbetet 
inom marinledningen, bl a som ansvarig för politiska frågor, inrättades 
år 1939 ert avdelning M i spetsen för vilken en Chef des Stabes des
Oberkommando der Kriegsmarine stod. Denna post bekläddes av 
Raeders tidigare adjutant kommendör Erich Schulte-Mönting. 

Sjöstridskrafterna var uppdelade på Marinestation der Ostsee i Kiel 
samt Marinestation der Nordsee i Wilhelmshaven. Cheferna för 
respektive marinstation hade i uppgift att försvara sin kuststräcka samt 
ubilda adekvat personal för detta ändamål. För att leda operationerna 
i Östersjön, Nordsjön och Atlanten inrättades under loppet av 1938/39 
vardera en Marinegruppenbefehlshaber Ost .respektive West.

Flottenchef med Flottenkommando inrättades såsom en frontstab, 
som från ett flaggskepp skulle anföra sjöstridskrafterna. Detta ledde till 
kompetenstvister med Marinegruppenbefehlshaber West, vilket slutade 
med att den senare bfov överordnad myndighet. 205l 

När d�t gällde ubåtsvapnet har vi kunnat konstatera att det efter 
flottavtalet 1935 åter kunde existera öppet. Den sedan förbudstiden 
bestående organisationen växte nu. Till chef för det nya ubåtsvapnet 
utsågs kommendör Karl Dönitz med titeln Fahrer der Unterseeboote
(från 19�9 Befehlshaber der Unterseeboote). Honom underordnades ett 
antal stabsofficerare. Tillsammans utgjorde de den operativa led
ningen.206> Organisatoriskt och operativt knöts Dönitz till Seekriegslei
tung.201) 

Som v,i redan konstaterat uppstod här ett centrum som energiskt 
pläderad'e för ubåtsvapnets framtidsmöjligheter. 

F. Psyk9logiska faktorer som förklaring till ubåtsutvecklingen

De erfarenheter av ubåtsvapnet och de framgångar det hade under
första vttrldskriget var drivkrafter för att ett fortsatt intresse för ubåtar 
skulle hållas vid liv. Detta framhölls också starkt av både Dönitz i 
dennes bok, Die Ubootswaffe,208) och av kommendör Otto Ciliax, som 
i ett föredrag hållet 1936,' pekade på erfarenheterna av de hemliga 
ubåtstester som gjorts i Spanien och Finland före år 1935.209> 
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Revanschtanken, som hade en så stark förankring i 1920-talets tyska 
marina kretsar, utnyttjades flitigt i den nazistiska propagandan, särskilt 
under senare delen av 1930-talet. Hand i hand med dessa 
revanschistiska tankegångar gick nazismens dyrkan av våldet och 
kriget, vilket starkt kontrasterade mot den resonans för fred som fanns 
i Europa. Då den tyske tidningsmannen Carl von Ossietzky utsågs att 
mottaga Nobels fredspris 1935, förbjöd Hitler honom att mottaga 
priset. 210) 

På internationellt plan fanns det som vi ovan kunnat konstatera 
sedan början av 1930-talet långt framskridna planer på ett slopande av 
ubåtsvapnet, närmast dokumenterade i Hoover- och Simon-pla
nerna. 211> Dessa aktualiserades på nytt i samband med diskussionerna 
kring en begränsad tysk flottupprustning. Då ett förbud mot ubåtar inte 
fick någon internationell genomslagskraft, fördes en humanisering av 
ubåtskrigföringen fram som ett alternativ. År 1936 undertecknades ett 
sådant avtal av bl a Tyskland, men någon större internationell enighet 
kunde inte uppnås. 

Förutom ovan nämnda normförändringar i riktning mot ett 
förhärligande av kriget, kan vi också notera en stark mottaglighet för 
teknologiska innovationer och positiv inställning till högteknologisk 
krigföring, som den manifesteras bl a i utvecklingen av flyg och pansar 
i Tyskland under 1930-talet. 

Sammanfattning 

I början av 1930-talet försökte man från tysk sida få till stånd en 
revidering av de fredsbestämmelser, som sedan 1919 reglerade den tyska 
flottans storlek. När nedrustningsförhandlingarna i Geneve inte gav 
något resultat, sökte Tyskland stöd hos England, för att utverka 
förhandlingar om en begränsad flottupprustning. Först i samband med 
den engelske utrikesministerns besök i Berlin kunde sådanå förhand
lingar utverkas. Dessa fördes i London och ledde i juni 1935 till en 
uppgörelse, enligt vilken Tyskland tilläts bygga ut sin flotta till 
motsvarande 35 % av det engelska tonnaget. För ubåtsvapnet medgavs 
en större procentuell andel - 45 % . Efter nya förhandlingar i december 
1938, kunde det tyska ubåtsvapnet uppnå paritet med det engelska. 

Intresset för ett slagkraftigt ubåtsvapen saknades emellertid i 
Tyskland till en början. Till mycken stor del satsade marinledningen på 
mindre ubåtar med begränsade operativa möjligheter. I stället valde 
marinledningen att i huvudsak satsa sina resurser på en utbyggnad av 
övervattensenheterna. Först i samband med den �stora planerade 
utbyggnaden av flottan 1938/39, den s k Z-planen, ställdes �elt andra 
resurser till ubåtsvapnets förfogande. Större ubåtar med vidsträckta 
operationsmöjligheter planerades nu. I diskussionen av de olika 
faktorerna ställdes frågan: vilken/vilka faktor/er/ verkade för och 
vilken/vilka verkade mot ubåtsutvecklingen 1935-1939? 
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Vi kan därVid konstatera, att en skiljelinje finns 1938. När det gäller
tiden 1935-1938 kan vi fastslå, att den internationella utvecklingen inte
gynnat en satsning p� ett ubåtsvapen. Flotta':talet . 1935 �ch de
internationella nedrustmngssträvandena, men ocksa den mternatlonella
militärteoretiska utvecklingen talade mot en sådan satsning. På det
inrikespolitiska planet såg man på ubåtsvapi:-et med skepsis. _Dess
överdimensionerade betydelse framhävdes energiskt av de ledande mom
marinledningen. Vi kan vidare konstatera att den tyska varvspotentia
len endast i ringa omfattning utnyttjades för ubåts byggande.

När det trots detta sker en utbyggnad av ubåtsvapnet tyder detta på
att andra faktorer varut betydelsefulla. Vi kan här peka på
erfarenheterna av ubåtarna under första världskriget, men även på en
mottaglighet för högteknologiserade vapen och på den organisatoriska
utvecklingen inom marinen. 

Annorlunda ter sig utvecklingen 1938-1939. Med England som
potentiell motståndare i ett kommande krig sker en förändring av de
tyska militärteoretiska koncepterna och därigenom också på �et
inrikespolitiska planet. Detta tillsammans med en ökad varvspotentrnl
talade nu också för en ubåtssatsning i större skala. Med den ökade
maripa rustningen följde emellertid också omfattande sociala och
ekonomiska ingrepp, vilket visar på bärkraften och dynamiken av en
intressegemenskap mellan rustningsindustri och krigsmakt.
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Zusammenfassung 
rias deutsch-englische Flottenabkommen vom 18. Juni 1935 ermöglichte es Deutschland 
u.a., nach gut 15 Jahren wieder eine Ubootswaffe aufzubauen, und zwar in einer Grösse,
die zunächst zu 45 0/o und dann,:zu 100 0/o der englischen Ubootstonnage entsprach. Doch
noch ehe die Verhandlungen mit England aufgenommen wurden, bereits am 8. Februar,
hatte Hitler die Genehmigung zum Bau der ersten Uboote erteilt. Zum Befehlhaber der
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neuen Ubootswaffe wurde im September 1935 Kapitän z.S. Karl Dönitz ernannt, der im 
Januar des folgenden Jahres den Titel "Filhrer der Unterseeboote" erhielt. 

Da die deutsche operative Planung var allem mit Frankreich als eventuellem Gegner 
rechnete, setzte man in den ersten Jahren nach dem Flottenabkommen hauptsächlich auf 
den Bau kleinerer, filr eine geographisch begrenzte Kriegfilhrung geeigneter Ubootstypen 
ein. Die Seekriegsleitung wies so den Vorschlag zurilck, im Jahre 1936/37 den 
quantitativen Anteil grösserer Ubootstypen im Bauprogramm zu erhöhen. 

Erst als man ab 1938 auch mit England als möglichem Gegner rechnete, wurde das 
Bauprogramm geändert. Im Rahmen des sogenannten Z-Plans war 1938/39 der Ausbau 
der Ubootswaffe mit grässeren Bootstypen vorgesehen. Der Kriegsausbruch 1939 änderte 
dann allerdings die Voraussetzungen filr diese Planung und aktuatisierte die,Forderungen 
nach einem schnelleren Ausbau der Ubootswaffe. 
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Uppbyggnaden av flygvapnets första radarsystem 
1944-1953 

Av Sven Scheiderbauer 

Inledning 

Radarn som hjälpmedel vid krigföringen fick sitt genombrott under 
andra världskriget. Såväl tyskarna, som i synnerhet engelsmännen hade 
ett utbyggt och utprovat radarsystem redan före krigsutbrottet. 
Tillkomsten av radar betydde en avgörande förändring av luftkrigfö
ringen. Luftbevakningen, jaktstridsledningen och luftvärnet hade fått 
ett revolutionerande hjälpmedel. Likaså möjliggjordes utvecklingen av 
nattjakten till ett effektivt flygslag genom tillkomsten av luftburen 
radar i kombination med markbaserad sådan. 

Den stora betydelsen av radarn ligger således i att den tillkom som en 
viktigt komponent, som tillsammans med befintliga vapen kom att 
bilda effektivare vapensystem. Radarn var något nytt och ersatte inget 
tidigare system. 

Litteratur och källor'· 

Litteratur 
Radarutvecklingen inom USA och då främst vid dess arme skildras 

i två böcker utgivna 1956 respektive 1957. Dessa ingår i en serie om 
USA:s krigsmakt uhder andra världskriget och redogör ingående för 
sambands-, radio- och radartekniken inom Signal Corps. Författare till 
den tidigare boken The Emergency är D Terrett. 1> benne ingår också 
som medarbetare i författarlaget till den andra, vars övriga författare 
är G R Thompson, DR Harris och PM Oaks. Den boken heter The 
Test.2> 

I boken The Design and Development oj Weapons, beskrivs den 
engelska radarutvecklingen i ett särskilt kapitel. Boken utkom 1964 och 
dess författare är MM Postan, D Hay och J D Scott.3> 

Radarutvecklingen i England skildras också i The Narrow Margin, 
författad av D Wood och..D Dempster. Dess största förtjänst ligger i att 
den framför:. allt beskriver hur radarn i England inordnades i ett 
luftförsvarssysterJ;I;, Boken saknar notapparat, men av förordet att 
döma har författarna haft tillgång till arkivmaterial från den aktuella 
tiden. The Narrow Margin utkom i sin senaste upplaga 1969. 4> 

F Reuter ger i sin bok Funkmess en grundlig redogörelse för radarns 
tillkomst och utveckling i Tyskland t o m andra världskriget. Denna 
bok, som även berör andra länders radarforskning vid den tiden, utkom 
1971.5) 
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. 1971 publicerades i Sverige Flyg i beredskap. I denna doktorsavhandlmg berör E Norberg kortfattat den svenska radarutvecklingen.6l Detta är den enda forskning på området gjord i Sverige. Däremot behandlas den svenska radarutvecklingen och radarorganisationen i en rad arbetenav memoarkaraktär. 
. Om svenska flygares första negativa erfarenheter av radar berättar M Lmdholm, ABA�kapten och kurirflygare under andra världskriget, i ett 

avsnitt i sin memoarbok Flyg {natt, vilken utgavs 1952. 
Förre flygvapenchefen A Ljungdahl nämner i sina: memoarer En

flygofficers minnen om bl a meningsskiljaktigheterna mellan honom som chef för flygstaben, och B G Nordenskiöld, som chef fö;flyg.vapnet, i radarfrågorna. Boken utkom 1971.8> 
H Bennegård bygger.i sin bok Kungl Göta /tygflottilj 1940-1969 fr.amstäl!ningen_av det tidiga svenska radar- och luftbevakningssystemet pa uppgifter fran personer som varit med om den aktuella perioden. Denna bok utkom 1975.9> 
Kungl Västmanlands Flygflottiljs historia som utkom 1979 innehåller några kapitel som är väldokumenterade och några som har en mer mer:ioarform. �-R Böhme har skrivit två av de dokumenterade kapitlen, Statsfmanserna och F 1 samt Försvarskommissioner 6ch försvarsbeslut. Andra, mindre väldokumenterade kapitel som till stordel. bygger på egna upplevelser är Nattjakt 1949-59 (S-0 Olson),Inc1de�tberedskap (S LUning), Flygtrafikledningstjänst (B Ahlfors ochK. Chnstoffersson) samt Luftbevaknings- och stridsledningstjänst (AHJortsmark, R Holmgren och S Ltining), 10l 
För armens första radarstation redogör i memoarform E Söderbäck 

i den 1980 utgivna Luftvärnets historia. 11> 
. Relatiyt lit�t om radar, men däremot.mycket om flygmaterielanskaffnmgen 1 övngt under en stor del av den här behandlade perioden berättar N Söderberg i sina 1971 utgivna memoarer, Med spaken i

näven. 12l 
Problemen med materielanskaffningen, bl a dock radarn undantagen, behandlas vetenskapligt av U Olsson i Upprustning och

verkstadsindustri i Sverige under det andra världskriget, vilken utkom 1973. 13) 
. .  

Källor 

. Utredningen bygger framförallt på följande källmaterial förvarat inksar�ivet (�A) och krigsa:kivet �rA). 
På nks.ark1vet har handlmgar tillhörande 1945 års försvarsutredhing 

�om �åg till grund �ö; 1948 års försvarsbeslut samt konseljakten till 1948ars forsvarspropos1t10n använts (Kommittearkiv 995). De förvarade handlingarna utgör inte endast kommittens betänkandeoch förslag, utan bl a samtliga till den inkomna skrivelser. 
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På krigsarkivet förvarade arkiv från marinförvaltnirtgen (KMF), 
flygförvaltningen (KFF), försvarsstaben (Fst) och flygstaben (FS) har 
utnyttjats. 

I inarinförvaltningens arkiv har handlingar· rörande tidig svensk 
radarforskning återfunnits. Dessvärre saknas de inkommande hand
lingarna rörande radarfrågor för åren 1943-44. Dessa har troligen 
förkommit i samband med en· omorganisation 1944, som bestod i att 
vapenavdelningen övertog radarfrågorna från skeppsbyggnadsavdel
ningen.14> 

I flygförvaltningens arkiv finns bl a reserappo_rtet från B Bjuggrens 
Finlandsresa 1941 och framförallt från A Ljungdahls och L Hägglöfs. 
Englandsresa hösten samma år, förvarade. Ett omfattande material 
kallat Övering Ove Norells arbetspapper finns också förvarat i detta 
arkiv, närmare bestämt i materielavdelningens arkiv och delar av det 
har granskats. Bland dessa arbetspapper finns handbrev och utkast till 
brev samt diverse anteckningar m m, som ibland är svåra att datera. I 
detta material finns en enskild utredning gjord av kapten Nittve vid 
flygkrigshögskolan 1945. Denna är en undersökning av hur radar bör 
utnyttjas inom flygvapnet. 

Materielavdelningens och särskilt dess anskaffningsbyrås föredrag
ningslistor, räkenskaper och utgående skrivelser har använts. 

I flygstabens arkiv har vissa inkommande och utgående handlingar 
mellan 1941 och,1949 studerats. 

De handlingar rörande inhemsk tillverkning av radiorör, vilka 
förvaras i det s _k Beredskapsverket (BV) på militärhistoriska 
avdelningen (MHA) �id militärhögskolan (MHS), har utnyttjats. 
Utredningens frågeställning och avgränsningar 

På grundval av ovan redovisat material beskriver utredning1:rn vägen 
till flygvapnets föi;sta radarsystem, samt dess uppbyggnad från de 
första stationerna 1944 till 1953, då erfarenheterna och kunskaperna 
format Sveriges första integrerade och kompletta luftförsvarssystem 
Stridslednings- och luftbevakningssystem m/50 (STRIL 50). De 
radarsystem som behandlas är de markbaserade ingående i stridsled
nings- och luftbevakningsorganisationen. Aktuella radar är ER 3b, 
PJ-21, PS-41 ochPS-16. 

Utredningen granskar 'också de konsekvenser dessa nya radarsystem 
fick för flygyapnets doktrin, dvs· organisationen av och avvägningen 
mellan de olika flygslagen och deras taktiska insats . 

Slutligen redogörs utifrån svårigheterna vid anskaffningen av radar 
för de principiella problem man i Sverige hade att följa med i. den 
militärtekniska utvecklingen under ett avspärrnings- och spänningsläge. 
Terminologi 

I utredningen används genomgående ordet radar, med sammansätt
ningar, trots att det ordet inte var i bruk vid alla tidpunkter. 
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Det förekom flera olika benämningar på den apparatur som så 
småningom allmänt skulle kallas radar. 

Ordet radar är en förkortning av Radio Detection and Range och 
myntades 1942 av US Navy. 15l Amerikanska arm�ns Signal Corps 
benämnde, av sekretesskäl radar med SCR (Set Complete Radio) och ett 
nummer, som vilken radioapparat som helst.16> I England användes 
ordet radiolocation eller RDF (Radio Direction Finding),17) Tyskarna 
benämnde sina motsvarande utrustningar med Funkmess.18l 

Benämningen radar började användas i Sverige 1946. · Den 
dessförinnan vanligaste benämningen var ekoradio - ER. Inom 
marinen kunde man dessutom se ordet radioeko - RE, användas. 

Radarns historia 

Den tekniska grundforskningen om radar bedrevs framförallt i 
Tyskland och England, vars teknik Sverige också kom att få tillgång till 
under kriget. USA:s forskning och teknik byggde ursprungligen på tysk 
forskning som USA:s "fader" till radarn Hershberger anammade. 19> 
Några egna markbaserade stationer utvecklades, men de flygburna var 
till stor del engelska licensbyggen. 20J En amerikansk radarstation blev 
aktuell i Sverige först efter kriget. 21> 

De �eoretiska grunderna till dagens radarteknik lades 1865 av den 
engelske fysikern J C Maxwell. Utgående från M Faradays elektriska 
försök visade han matematiskt att växelström kan lösgöras och bilda en 
elektromagnetisk våg som utbreder sig med ljusets hastighet. Den tyske 
fysikern H R Herz visade år 1888 experimentellt att Maxwells teorier var 
riktiga, och radiovågornas reflexionsförmåga. 

Trots att teorierna var nedskrivna och experimentellt bevisade, skulle 
det ta lång tid innan de fick praktisk användning. 

Intresset från militärt håll för upptäckterna lät vänta på sig. Inte 
förrän den italienske fysikern G Marconi 1897 visade liur Maxwells och 
Herz' elektromagnetiska vågor kunde få praktisk användning som 
sambandsmedel (radiotelegrafi) blev militären intresserad. 

Den som först fick patent på en enkel radar var C Hiilsmeyer, elev 
vid Bremens lärarseminarium. Som 20-åring intresserade han sig för 
Herz' speglingsförsök och hade en ide om att konstruera en 
kollisionsvarnare för fartyg. Patent på - sin uppfinning, vilken han 
kallade Telemobiloskop, fick han i april 1904. Dess funktion, som var 
mycket enkel, visade hån för första gången vid ett försök vid 
Di.isseldorfs Rhenstrand. Om en stråle belyste ett metallföremål (fartyg) 
ringde en signalklocka så länge som föremålet fanns inom strålens 
område. Samma år fick' han ett tilläggspatent på avstånds bestämning. 
Uppfinningarna patenterades även i England. 

Htilsmeyer lyckades, trots ansträngningar, inte intressera vare sig 
rederier eller marinen för sin kollisionsvarnare. En köpman från Köln, 
H Mannheim, blev emellertid intresserad och bildade firman 
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Telemobilsällskapet Hiilsmeyer och Mannheim. Mannheim som dock 
förfogade över för litet kapital, försökte förgäves intressera Telefunken 
för denna uppfinning. 22> 
• Hiilsmeyers ännu bristfälligt fungerande uppfinning kunde vidareut

vecklas först efter att österrikaren R von Leiben och amerikanen L de
Forest 1906 oberoende av varandra uppfunnit elektronröret.

En annan uppfinning, vars tillkomst kan betecknas som revolutione
rande inom radartekniken, var magnetronen. Den är ett självsvängande 
rör som kan alstra hög mikrovågseffekt, vilket är en av förutsättning-
arna för en effektiv radar. Japanen Yagi tillverkade en magnetrontyp 
1928 men den s k  cell- eller kavitetsmagnetronen, vars tillblivelse blev 
avgö�ande för den fortsatta radartekniken, utvecklades. i England i 
början av kriget.23l · . 

Dessa grundläggande uppfinningar och upptäckter om den första, 
primitiva radarn föll nästan i glömska. Först under 1930-t�let v�kna�e 
det militära, intresset för radarn. I de flesta länder var det mledmngsv1s 
marinen som drev på utvecklingen. Användbara radarstationer fanns 
före krigsutbrottet i England, Tyskland och USA. 

Tysk utveckling 

Den tyska marinens önskan att kunna skjuta med artilleri och 
torpeder utan optisk sikt, var till en början ledande för den tyska 
radarforskningen. Denna forskning omgavs givetvis med stor sekretess. 

1934 konstruerade man den första pulsradarn. Denna mätte avtånd 
med 50 m noggran!fhet, men marinen krävde 10 m. En avsevärd nackdel 
var att sändare och mottagare, för att kunna fungera, måste ha ett 
inbördes avstånd på 700 m. 

Radarutvecklingen fick ingen hög prioritet av marinchefen. Men 
ändå bestämdes 1936 att alla stora fartyg skulle förses med radar. Den 
skulle dock bara tjäna som ett hjälpmedel åt den optiska inmätningen. 

1936 provades en radarapparat mot sjömål. Resultatet var 
nedslående. Av en tillfällighet kom ett flygplan att på 8 km avstånd 
passera genom radarloben, vilket gav ett kraftigt utslag på indikatorn. 
Fortsatta försök med samma utrustning mot luftmål visade så 
småningom en räckvidd på 40 km. Nu hade radarstationen Freya fötts, 
den första och mest anv.ända spaningsradarn i Tyskland. Den arbetade 
på en våglängd av 2,4 m: Denna våglängd fastställdes i januari �939 att 
gälla för Iuftmål, motsvarande för sjömål var 80 cm. Fram till 1943 
uppfattades inte centimetervågstekniken som väsentlig, vilket hämmade 
tysk radarutveckling. 

Luftvärnet, som i Tyskland var organiserat inom flygvapnet, 
behövde ett hjälpmedel för upptäckt och eldledning. Den 1 juli 1937 
fanns den första eldledningsradarn. En nyhet på denna var den 
roterande dipolen, vilkerl gav stark riktverkan. Radarn fick namnet 
Darmstadt och beställdes 1938 i tiö exemplar. I motsats till Freya kunde 
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denna mäta höjd. Ur Darmstadt utvecklades en lätt, transportabel, 
ursprungligen en-mans-betjänad spaningsradar. Denna benämndes 
Wtirzburg och blev standard som eldledningsradar inom luftvärnet. 

Marinen började 1938 bygga upp en spaningsradarkedja som sträckte 
sig från Nordsjökusten ner till Schwarzwald. Efter krigsutbrottet 1939 
fortsattes denna uppbyggnad av flygvapnet med samma typ av 
radarstation, nämligen Freya. 

Vid krigsutbrottet fanns ingen flygburen radar för havsövervakning 
eller nattjakt. Dess utveckling startade först 1939. 

Luftbevakning och stridsledning av jakt skedde direkt från 
Freyastationerna. Dessa hade ingen höjdmätning, men detta problem 
löstes med hjälp av en Wiirzburg som samgrupperades. Genom ett 
sådant förfarande gjordes den första nattjaktinsatsen den 1 juli 1940. 
Nattjakten kunde dock inte bli effektiv om inte radar också fanns 
ombord på flygplanen. En sådan, Liechtenstein B/C beställdes och 
började installeras i slutet av 1941. 

Det dröjde dock ända till februari 1943 innan tyskarna kom 
underfund med cm-vågstekniken och den roterande antennen. Systemet 
kopierades efter en engelsk nedskjuten navigeringsradar. 

Den första ,tyska spaningsradarn med roterande antenn kom 1944. 
Den kunde också skifta våglängd för att undgå störning. 

Den tyska radarutvecklingen under kriget hämmades av att den inte 
var samordnad mellan marinen och flygvapnet. Man sökte i stället var 
för sig försäkra sig om så stor andel som möjligt av den 
industrikapacitet där utvecklingen bedrevs. Inte minst därför hamnade 
man jämfört med engelsmännen på efterkälken. 24) 

Engelsk utveckling 

Det var i England som de snabbaste framstegen inom mikrovågstek-
niken togs. . 

1934 bildades en kommitte under Sir Henry Tizard, vilken skulle 
undersöka metoder att hejda luftanfall. 

Kommittemedlemmen Mr, senare Sir Robert, Watson-Watt beskrev 
i en PM radarns tekniska principer. Denna PM, överlämnad i februari 
1935, hade rubriken Detection and Location af Aircraft by Radio 
Methods. Watson-Watt kände till radiovågornas reflexion mot 
jonosfären samt hade utvecklat en metod att med ett katodstrålerör 
undersöka ett åskväders elektriska effekt. Genom en kombination av 
dessa båda fenomen sökte han upptäcka flygplan. I sin PM beskrev han 
alla framtida användningsområden för radartekniken inom luftförsva
ret. Han beskrev hur radarkedjor för luftbevakning och jaktstridsled
ning skulle byggas upp och hur flygplanburen radar kunde utnyttjas. 

Till en början ansågs en våglängd på ca 50 m vara optimal, eftersom 
den ungefär motsvarade ett bombflygplans spännvidd. Vingarna skulle 
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nämligen fungera som en till våglängden anpassad reflektor. Dessutom 
behärskades pulstekniken inom detta område. 

För försöksverksamhet köptes 1935 herrgården Bawdsey vid 
Orfordness. En 75 m hög antennmast restes i februari 1936 och en andra 
mast i mars samma år. Denna försöksstation blev från början en 
integrerad del av luftförsvarssystemet, vilket var gynnsamt för såväl den 
tekniska utvecklingen som det operativa utnyttjandet. 

Den första av tjugo radarstationer, levererades till Royal Air Force 
(RAF) i maj 1939. Från början inlemmades de i ett, vad vi i dag skulle 
kalla, strilsystem. Före krigsutbrottet var hela den s k Chain Home 
(CH) uppbyggd, vilken var en kedja med fasta radarstationer. Det 
utmärkande för en CH-radar var en 350 fot hög sändarmast med fast 
antenn och en 240 fot mast med ett par mottagarantenner. Tack vare 
detta arrangemang kunde positionen i alla tre dimensionerna fastställas. 

Dessutom utvecklades ett kustbevaknings- och eldledningsradarsy
stem Chain Home Low (CHL). Det var en kedja med lågspaningsradar 
som i all hast byggdes upp från november 1939 tills slaget om England 
började. CHL byggdes liksom CH på master, men hade roterande 
antenn. Dess våglängd var 1,5 m och effekten 40 kW. CHL skulle vara 
ett komplement till CH, därför sändes rapporterna till en CH-station 
för eventuell vidarebefordran till en central. 

När slaget om England började den 10 juli 1940, fanns 21 
CH-stationer och 30 CHL-stationer i operativt bruk. Dessutom fanns 
en intrimmad organisation med filtercentraler och operationsrum, vilka 
tillsammans gjorde luftförsvaret effektivt. 

Identifiering av radareko är väsentligt. Därför utvecklades i England 
ett s k IFF-system (Identification Friend or Foe), vilket medgav att 
direkt på indikatorn särskilja egna flygplan från fientliga. Men 
utvecklingen gick även mot spaningsradar inbyggd i flygplanet. Redan 
1938 provades en ASV-radar (Air to Surface Vessel). Denna 
havsövervakningsradar möjliggjorde i sin utvecklade form att under 
viss tid delvis hejda de tyska ubåtarna på Atlanten. 

Jaktradarn, AI (Air Interception) togs i försöksdrift i juni 1939 och 
redan före september månads utgång det året var trettio nattjaktplan 
försedda med radar. 25) 

·, 

Amerikansk utveckling· 

Det första militära intresset för radarutveckling i USA kan dateras till 
1922. Då genomförde två vid marinen anställda ingenjörer ett 
radioprov över Potomacfloden. En båt som passerade genom 
radiovågorna orsakade reflexion. Detta var början till amerikanska 
radarförsök. 

Den egentliga radarutvecklingen startade dock inte förrän 1930 i 
amerikanska marinens' försökslaboratorium. 1934 hade man där 
konstruerat en föregångare till radarn. 
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Som i Tyskland bedrevs radarutvecklingen i USA under 30-taletsplittrat mellan marinen och armen. Marinens försök stöddes avkongressen. Armens radarforskning bedrevs av signaltrupperna, mensom ett underprojekt till värmeforskningen, vilket var hämmande förutvecklingen. Dessutom fick den ringa stöd i armeledningen, som hellresatsade på utveckling av känd teknik än på ,,osäkerheter". Armens första radar demonstrerades i maj 1937. Det var en radar förinriktning av luftvärnets strålkastare. Denna första radar fickbenämningen SCR-268 och följdes senare av radarstationerna SCR-270och SCR-271, båda spaningsradar, den förra mobil och den senare fast.De skulle arbeta tillsammans med SCR-268. Dessa radar fanns vidkrigsutbrottet i USA. 
Försök gjordes att utveckla SCR-268 till flygplanradar. Dessa försökmisslyckades. Därför vände man sig till England. Däremot lyckadesman i USA 1941 utveckla en flygplanburen radarhöjdmätare. Det varfrämst jaktradar (AI), havsövervakningsradar (ASV), igenkännirigsradar (IFF) som importerades från England. 26l 

Trots att de teoretiska kunskaperna beträffande radarprincipen redanfanns 1904, skulle det dröja ända in på 30-talet innan den fick praktiskbetydelse. 
Radarutvecklingen bedrevs parallellt i flera länder, ibland ocksåparallellt inom respektive land. Det senare förklaras av bristandesamordning till följd av försvarsgrensstriderna. 
Detta gäller USA och Tyskland, där radarn utvecklades parallelltinom respektive marinen och armen, alternativt flygvapnet. Dessutomvar deras stationer i hög grad rörliga, med stridsledare direkt vidstationerna. De utgjorde således ingen integrerad del av ettluftförsvarssystem. · 

, I England däremot var radarutvecklingen från början samordnad.Dessutom satte man in radarn i ett större, operativt sammanhang.Denna samordning av radarsystemens informationer i högre chefersoperationsrum gav det engelska jaktförsvaret dess berömda uthållighetunder slaget om England. 

Vägen till svenska flygvapnets radar

Forskning och försöksverksamhet
T Elmquist började experimentera med ultrakorta vågor omkring1939.27l Detta arbete övertogs av den 1940 bildade Statens Uppfinnar-
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nämnd (SUN), som leddes av myntdirektör A Grabe. Dess uppgift var 
att samordna försök och forskning för att lösa problemet med 
"lokalisering, identifiering och avståndsbestämning till flygplan 
medelst radiovågor''. 

En användbar radar kräver ett sändarrör som kan alstra effekter för 
ultrakorta vågor. Försök att få fram sådana gjordes dels av firman 
Georg Schönander, tillverkare av röntgenrör, O(?h_ d,els :(}V AB Svenska
Elektronrör. Schönanders försök stöddes av SUN medan AB Svenska
Elektronrör fick medel via armeförvaltningens tygdepartement. 28) Ett 
problem var att rörens livslängd bara var några tim:r�ar. Dessutom le� 
man brist på vissa nödvändiga råvaror, som t ex specialglas och syrefn 
koppar. 29> 

Försöken inriktades mot två våglängdsområden, de under 10 cm, s k 
centimetervågor och de mellan· 0,5-1 m, s k decimetervågor. �an 
insåg centimetervågornas betydelse för att åstadkomma g?d lokalise
ring och avståndsbestämning, men förstod också att lösmngen av de 
tekniska problemen skulle ta tid. Rör för ultrakorta vågor utvecklades 
men dessa hade för ringa effekt. 

På initiativ av SUN och med Elmquist som ledare bildades den 29 
december 1941 en arbetsgrupp med personal från marinförvaltningen 
och telegrafverket. Denna arbetsgrupp försökte först att konstruera en 
apparatur för avståndsmätning mot synliga mål och därefter en för 
lokalisering och avstånds bestämning mot osynliga mål. 30l 

Försöken bedrevs dels i lokaler tillhöriga mynt- och justeringsverket, 
dels i en barack på Bromma flygfält. 

Lovande resultat n.åddes fram till hösten 1942 med apparatur som 
arbetade med kontinuerliga radiovågor med rätlinjig frekvensmodule
ring. Denna metod kallades interferensmetoden. Sändare och 
mottagare för denna metod var enklare att tillverka än för 
impulsmetoden. En övergång till impulsmetoden ansågs dock 
nödvändig för att kunna få de långa räckvidder som önskades. Under 
hösten 1942 påbörjades prov med denna metod.31) 

De två bärande namnen inom forskningen var ingenjörerna H 
Larsson, telegrafstyrelsen och M Fehrm, flygförvaltningen. Larsson 
arbetade med radarsystem enligt interferensmetoden kallat typ I. 
Systemet enligt impulsme;,toden hade typbeteckningen III och utveckla-
des av Fehrm. 32l 

Redan i j1:mi 1942 hade SUN inlett ett samarbete med firmorna 
Schönander, Bofors, LM Ericsson och Svenska Aeroplan�ktiebolage�(Saab) t avsikt att samordna dessa företags experiment- oc 
f orskningsverksamhet. 33> 

Prov med försöksstationer gjordes från baracken på Bromma mot 
flygplan och mot sjömål från pansarskeppet Drottning Victoria. Denna 
prototyp köptes sedermera av marinen. 34) 

Marinen beställde också två radaranläggmngar för montering på 

93 



pansarskeppen Gustav V och Sverige och en markbaserad för ett 
kustbatteri, vilka var levererade i november 1943. Även luftvärnet 
beställde en anläggning. 35l 

Dessa beställningar gjordes alltså mitt under pågående forskning och 
flera problem ansågs fortfarande behöva bearbetas . .Tex önskades 
bättre pejlskärpa, dvs noggrannhet i vinkelupplösning samt ett snabbt 
lösande av impulsmetoden. 
· Marinl_ednin�en �nsåg att radar på fartyg var så betydelsefull att
anskaffmngen mte borde uppskjutas. Därför beställdes redan i mars
1943 ytt:rligare tio radarapparater för pansarskepp och jagare. Detta 
kom att mverka negativt på forskningsverksamheten, eftersom den däri 
engager,ade personalen var den enda kompetenta i Sverige, som också
kunde tillverka radar. 

Den första svens��onstruerade pulsradarn uppställdes på Mälsten. 
M;d e�farenheter fran denna byggdes en kustbevakningsstation på 
Nattaro, som blev klar 1944. Den hade en antenn som var 6 x 20 ni. 36) 

För luf�värnets ändamål var interferensmetoden mest lämpad. Och 
konstruktionen av en användbar prototyp 1944 medförde att luftvärnet 
planerade att anskaffa tio anläggningar.37l På Bofors arbetade man med 
att utveckla en eldledningsradar som skulle monteras direkt på 
kanonen. Denna utveckling uppsköts emellertid. 38) 

Oväntat snabbt kom under sommaren 1944 de militära behoven att 
kunna .tillgodoses genom import. Till luftvärnet inköptes den tyska
eldlednmgsradarn Wiirzburg D. Den fick den svenska benämningen ER 
2b.39l Ungefär samtidi&t, i augus�i 1944, fick även flygvapnet sin första 
luftbevaknmgsradar, vilket beskrivs nedan. 

Denn� plötsliga tillgång på radarmateriel, medförde. att utvecklings
arbetet mom SUN måste läggas om. Goda utsikter till tids- och 
a:betsbesp�r�ng f�n�s nu. Men man stod också inför problemet på 
vilken amb1tionsmva den svenska radarutvecklingen i framtiden skulle 
li�ga. Antingen sk�le _man fortsätta på den inslagna vägen och arbeta
vidare �ed forsknmg mom områdena luftvärnsradar, flygburen radar, 
radar för lufttorpeder (robotar), radardetektorer (ERD-ekoradiodetek
torer) samt igenkänningsaggregat för flygplan (IK) eller skulle 
verksamheten inskränkas till ett minimum, dvs slutjustering av 
levererade radar. 

De! första alternativet valdes, vilket alltså fick till följd att forskni�g 
och tillverkning av nära. nog de flesta radartyperna fortsatte. Däremot 
stoppades utvecklingen av luftbevakningsradar. 40) Den återupptogs 
heller aldrig. 

· · 

Flygvapnets första radar, ER3 

Experimenten med marinens Nåttaröstation visade att en för 
luftbevakningsändamål lämplig radar kunde byggas i Sverige. 41) 
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Den 14 juni 1944 ålades chefen för flygvapnet (CFV) av
överbefälhavaren (ÖB) ansvaret för uppbyggnad av en ekoradioorga
nisation. "Sex å sju spaningsstationer ER typ III", skulle sättas upp
inom kustområdet Gävlebukten-Bråviken. 42l 

Bristen på sändarrör inom landet, medgav dock att endast sex
stationer kunde beställas. Till denna beställning hörde också en
uppbyggnad av en s k ekoradiocentral, vilken skulle placeras i
flygvapnets ämbetsbyggnad. 

Den beställda svenskkonstruerade radarn kom aldrig att levereras,
eftersom man under sommaren 1944 fick möjlighet att från England
köpa fem radarstationer. 43> Dessa stationer var av typ AMES 6 Mk III,
(Air Ministry Experimental Station), de benämndes även Light Warning
Sets och fick den svenska benämningen Tmer III b eller Fmer III b
(Transportabel resp Fast markekoradio). Dess ·vanligaste benämning
blev dock E11}b, 44l

Att denna station fick samma benämning, ER 3, som .den svenska
torde kunna förklas med att ER 3 egentligen var namnet på det projekt
inom SUN som skulle leda fram till en spaningsradar enligt
pulsmetoden.45lDenna AMBS type 6 gjorde detta och fick följaktligen
suffixet b. Detta resonemang kan även appliceras på ER 2, som var
namnet på en eldledningsradar enligt interferensmetoden för luftvärnet.
När de fick sin. Wiirzburg, erhöll den beteckningen ER 2 b. Den s k ER
I, var också en radar arbetande enligt interferenssystemet, avsedd för
flackbaneeldledning åt fartygs artilleri. 46l 

I ett brev från btittiske flygattachen i Stockholm den 20 september
J 944 framgår att den första stationen installerades den 2-3 augusti
1944 och den femte och sista den 8 september samma år. 47) 

I början av september 1944 informerade flygförvaltningen den
brittiske flygattachen att man, om medel beviljades, avsåg anskaffa
ytterligare 25 stationer samt 20 åt marinen.48> I oktober erhöll
förvaltningen medel för inköp av dessa 25 stationer samt för de redan
levererade fem, jämte fyra ekoradiocentraler. Också den nya
utrustningen beställdes redan den 24 oktober via brittiske flygat
tachen. 49l 

Enligt vad Ljungdahl i sina memoarer och vad flera författare i
anslutning ,,därtill uppger, var den snabba tillgången på engelsk
radarmateriel re�ultatet av ,en bytesaffär med. den i Bäckebo (norr
Kalmar) havererade tyska V-2 raketen. 50> 

Studeras tidsförhållanden, torde detta knappast vara den direkta
följden enär V-2 raketen havererade den 13 juni 1944 och tuilavgiften
för de första engelska radarstationerna deponerades redan den 7 juni.
I flygattachens i London arkiv har inget material om denna affär
påträffats. 51> 
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Spaningsradar ER 3b 

Med början sommaren 1944 levererades sammanlagt 30 stationer av 
typ ER 3b från England. 52) 

Denna fanns dels i ett transportabel och ett fast utförande och 
benämndes egentligen Tmer IIIb alt Fmer IIIb. Den kunde monteras i 
ett tält 3,5x3,5 m, i byggnad eller fordon.53l 

Antennsystemet bestod av fyra yagiantenner arrangerade två och två 
i par. Antennparen låg över varandra och kunde matas i fas eller 
motfas, vilket kunde ge en van observatör 'möjlighet till höjduppskatt
ning av ett flygplan. En elmotor drog runt antennsystemet med tre varv 
i minuten. 

Avståndet till ett flygplan avlästes· på en A-indikator, på vilken en 
avståndsskala var monterad. Om ett eko detekterades, stannade man 
rotationen med en frikopplingspedal och för hand vreds antennen in så 
att maximalt ekoutslag erhölls. Bäringen lästes av på en särskild 
bärings givare eller i taket där en: pil visade riktningen på en gradskiva. 

Bäring och avstånd plottades på en karta och därmed hade man fått 
läget, vilket rapporterades till luftbevakningscentralen (le). 

�...:;__ 
---·' I,, 

MARKEKORADIOSTATION ER IIIb 
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En särskild "ekoradioorganisation för luftbevakningsändamål", 
med dessa 30 ER 3b som bas för verksamheten, beslutades av 1947 års 
riksdag. 54) 

ER 3b var främst en luftbevakningsradar, men dess rapporter 
nyttjades naturligtvis även för stridsledning. Såsom flygsäkerhetsradar 
gjorde den lång tjänst. 

JaktstridsJedningsradar P J-21 
Efter en'utredning angående flygvapnets krigs- och fredsorga11isation 

under perioden 1947-1952, framhöll flygvapenchefen för överbefälha
varen att belastningen på radarstationerna för Juftbevakningsuppgiften 
var' så stor att de inte kunde utnyttjas för både jaktstridsledning och 
flygsäker�tstjänst. Jaktstridsledningen krävde också att man måste 
veta målets läge i rymden. Alltså behövdes en höjdmätande del. 
Målsättningen för den planerade stationen borde vara "stor räckvidd 
(omkring 80 km)". Behovet angavs vara 15'fasta och 10 transportabla 
stationer. De transportabla var avsedda för jaktförbanden och skulle 
medfölja deras markorganisation. 55) 

Detta föranledde anskaffningen av den engelska radarstationen 
AMES 21, som är en sammanfattande benämning på spaningsradar 
AMES 14, höjdmätningsradar AMES 13, indikatorvagn RV467 samt 
ytterligare en del kringutrustning. I Sverige benämndes den PJ-21, med 
delarna BS-14 {spaningsradar), PH-13 (höjdmätningsradar) och DU-5 
(indikatorvagn). 56> 

MARKRADARSTATION PJ-21/R 
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Det är troligt att valet av station påverkats av vad M Fehrm från 
försvarets forskningsanstalt och K G Berg från flygförvaltningen fått se 
under en studieresa i England. De hade fått se lågspaningsstationen 
"type 14" och höjdmätaren "type 13", vilka också benämndes CHEL 
(Chain Home Extremely Low). Det var vad de visste den modernaste 
stationen de fått se.57> 

Den första PJ-21-stationen levererades i mitten av 1948 och 
plåcerades på F 16 (Uppsala). Därefter stoppades leveranserna "på 
grund av det utrikespolitiska läget." Situationen var besvärlig dels 
därför att stationerna behövdes för jaktstridsledning, nattjakten hade 
nyligen börjat levereras, och dels därför att teknisk persopal måste 
utbildas. Man vände sig till England och Ministry of Supply och bad att 
få låna stationer i väntan på leverans, men utan resulta,t. Norska 
flygvapnet var däremot villigt att hjälpa till. Dit sändes 18 tekniker att 
gå en kurs i oktober-december 1948.58) I januari 1949 fick.flygvapnet 
ytterligare hjälp från Norge, då det norska luftförsvaret lånade ut en 
radarstation AMBS 21 av sin meget begrensede tillgång. (Min föreslog 
i samband med detta också samövningar mellan luftförsvaren i Norge 
och Sverige). 59) Den lånade stationen ställdes upp på F 9 (Säve). 60) 

I mitten av 1950 återupptogs leveranserna. 61> 
PJ-21 fanns i två varianter, dels den rörliga PJ-21/R, och dels den 

fasta PJ-21/F. Den fasta versionen hade antennerna monterade på 
master med särskilt vridbord. Den övriga utrustningen fanns i sina 
vagnar, i bergrum eller i bunker. 

Spaningsdelen PS-14 (AMES 14 Mk VI) hade i sina tidiga versioner, 
som ej köptes av Sverige, antenner av "ost"-typ. De som kom till 
flygvapnet hade en parabolisk cylinderreflektor typ 96. Dessa var 
monterade utmed ena väggen på sändar-mottagarkabinen, kabinen i sin 
tur stod på en lavett då den var avlastad. Genom en svensk modifiering 
fick PS-14 en ny typ av antenn, en s k likahöjdsantenn (cose<;2-antenn) 
- typ 262, som monterades på kabinens tak. I detta utföranöe fick den
namnet PS-141. Antennen var i båda fallen fast monterad, hela kabinen
roterades såleds. PS-14/141 arbetade på 10 cm-bandet med en effekt på
500 kW. Dess lobvinkel var 1 °, vilket gav ett distinkt eko.

Höjdmätningsdelen PH-13 (AMBS 13 MK V) hade liksom PS-14 en 
hornmatad "ost-antenn. Men den modell som levererades till Sverige 
hade en slitsmatad parabolisk cylinderreflektor - typ 222. Också 
PH-13 antennen var monterad på sändar-mottagarkabinen. PH-13 
funktion var en vippande rörelse i vertikalplanet mellan -1 ° qch + 25 °.
Sändare och mottagare i PH-13 var desamma som i PS-14/141, 

Indikatorvagnen DU-5 (RV 467) innehöll indikatorer, vianöverappa
rater för PS-14/141 och PH-13 samt sambands- och radioutrustning. 
Indikatorerna var två PPI (Plan Polär Indikator) samt en HPI (Höjd 
Polär Indikator). Dessa båda nyheter gjorde flygvapnets luftbevakning 
och jaktstridsledning mycket effektivare. 
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Spaningsradar PS-41/T 

Det akuta behovet av radarstationer föranledde flygvapnet att i mars 
1947 beställa 23 amerikanska jaktstridsledningsradar typ SCR-615B ur 
ett surpluslager. Detta var en stor transportabel radar med ca 150 km 
räckvidd som arbetade på 10-cm bandet. 62)

Men den slutliga ordern omfattade 20 stationer typ AN/TPS-1 
(Army, Navy/T Transportable P = radar S = Search). 

, ,

MARKRADARSTATION PS-41/T 
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Kontraktet, som undertecknades efter beslut av flygförvaltningen den 
11 juni 1948, var. oförmånligt. och var resultatet av förhandlingar där 
säljarens repres�ntant hade otillräckliga befogenheter. Tillverkaren, 
Bendix Aviatio:µ Corp, reserverade sig för ;:i.llt utanför dess kontroll och 
godkände ingen tidsbegränsning av hindrens varaktighet. Exportlicens 
eller förhandsbesked därom hade inte utverkats. Förskottsbetalningen 
var halva inköpspriset och kontraktet undertecknades utan att Bendix 
tagit slutlig ställning till det. 

Denna, som man önskade snabba, affär kom emellertid att dra ut på 
tiden. I juli omformulerades kontraktet något efter ytterligare 
förhandlingar och i samband med detta undertecknade även Bendix det. 
Dessa Tmer-IV, som stationen kallades innan den fick be:r).ämningen 
PS-41/T, skulle dock ha lång tid kvar i USA innan de kom till Sverige. 
Orsaken menar dåvarande .chefen för flygförvaltningen N Söderberg 
var US Air Parce inställning, sorµ tyckte att svenskarna 'varit "de 
amerikanska flygarnas värsta vedersakare'' under kriget. 63l Officiellt 
hette det att andra beställninga� hade högre prioritet. 64> 

Leveransen hade inte påbörjats så sent som 1950 och man undersökte 
en eventuell licenstillverkning i Sverige, vilken ej kom till stånd. I 
oktober samma år undersökte de amerikanska myndigheterna 
möjligheterna att köpa tillbaka 15 av de beställda stationerna. Inte 
förrän i maj· 1951 kom leveransen igång, då fartyget "Krageholm" 
hämtade den i Baltimore lagrade radarmaterielen för att via New York 
föra dem till Sverige. 65> 

PS-41/T var konstruerad för att lätt kunna transporteras och 
monteras. Den var uppbyggd kring moduler, vilka bildade en pelare 
med antennen överst. Apparaturen skyddades av ett tält uppspänt kring 
en ställning. Våglängdsområdet var 25 cm och radarn arottade med 
markreflexion, vilket gjorde att den bästa bilden erhölls då den 
placerades relativt nära vatten. 66> 

Stationen ställdes bara upp vid utbildning och övningar och då på i 
förväg rekognoserade platser med förberedda förbindelser. Rapporte
ring skedde från PPI. 67> 

Spaningsradar PS-16/F 

Den engelska radarn Marconi type 960 med en räckvidd på drygt 250 
km blev flygvapnets första egentliga storradar. I flygvapnet kallades 
den "radarls 960" (ls-luftbevakningsstation) innan den fiqk beteck
ningen PS-16.68> Denna station inköptes i fem exemplar'.69) Dessa 
stationer var de första fortifikatoriskt skyddade, då de placerades i 
bergskyddsrum eller bunker. Installationen av den första blev· klar just 
när flygvapnet startade sin incidentberedskap 1952, som behandlas 
nedan. Man hade då ingen central att rapportera till, utan ringde in 
iakttagelserna direkt till Centrala flygsäkerhetsledningen i Stockholm. 70> 
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MARKRADARSTATION PS-16/F 
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PS-16 arbetar på en relativt lång våglängd, 3,5 m. Den har möjlighet 
till frekvensändring mellan 80-90 MHz, vilket operatören själv kan 
reglera. På grund av den stora lobvinkeln, 30° , blir ekona långa 
"korvar". Detta gör den olämplig som jaktstridsledningsradar. 
Möjlighet finns att på PPI sam presentera bilden från en PS-14. 11> 

I Sverige påbörjades försök med radar redan omkring 1939. Dessa 
försök, som leddes av SUN, hämmades av brist på bl a lämpliga 
radiorör, vilka med svårighet tillverkades inom landet. Användbara 
radarstationer, vilkas , uppgift var flackbaneeldledning på fartyg, 
levererades dock till marinen 1943. 
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Även en svensk spaningsradar, lämplig för flygvapnet, konstruerades .. Det leverer��e� dock inte någon sådan då inköp av engelskastat�_one� blev moJhgt. Denna första radarstation i flygvapnet fick benamnmgen ER 3b. och levererades 1944. ER 3b var en lätt transportabel station som även gjorde god tjänst som flygsäkerhetsra�dar under flera år. 
Den fö�sta station som ingick i ett helt stridslednings- och luftbevakmngssyste� yar PJ-21. Denna omfattade komponenternaPS-14, PH-13_, en md1katorvagn och kringutrustning. Införandet avdenna radar gJorde att jaktstridsledningen kunde bli effektiv i och medatt PP! användes och att ledningen därmed kunde ske direkt från enradarbild. 
�n. radarstatio�, som levererades först efter en del diplomatiskaakt1V1teter under det kalla kriget'', var den transportabla modulupp-byggda PS-41/T, 

. Den första storradarstationen var PS-16. Den levererades 1952 ochfick som. första typ f?rtifikatoriskt skydd, så när som på antennen.�enom sm stora lobvmkel, var stationen olämplig .som jaktstridsled-nmgsradar. · -' 

Konsekvenser av radarns införande

Det organisatoriska arvet 
1:illkomsten ay ett nytt ! ö�svarsmedel och en ny teknik för också med�1g en n�. taktik. Detta � sm tur _leder till organisatoriska förändringarmom såval freds- som kngsorgamsationen. 
Luft bevakningen 

E� sv.ensk luftbevakningsorganisation började byggas upp inoma�men pa 20-talet. Denna organisation prövades för första gången 1923vid en övning i Göteborgstrakten. 72J · . Systeme! bestod av luftbevakningsstationer (Is) i två kedjor. En linjeb!g?des vid. kusten o7h lan�gränsen och en inre bevakningslinje vidv�kt1gare obJekt. VarJe station rapporterade direkt till en luftbevakm:igscentral (le) .. i sitt luft�evakningsområde, vars gränser överensstamde .. med �orsv�rsomradet. I Blekinge var luftbevakningenunders_talld 1:1armen. J Denna territoriella luftbevakning kompletterades vid stndskrafterna av egen, eftersom den förra inte varyttäckande. 74J 
L;1ftbevakningen byggdes ut efter de erfarenheter som gjordes underövningar på 30-talet,75J Den visade sig dock ha flera brister, vilka bl akom fram under en eskaderövning sommaren 1941. Efter denna övningframförde flygvapenchefen förslaget att luftbevakningen bordeunderställas 'flonom. 76> 
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När radar tillfördes flygvapnet 1944 fick även denna försvarsgren 
egen Iuftbevakning. Därmed var luftbevakningen organiserad inor:i alla 
tre försvarsgrenarna. Den största delen av den op�iska luftbevakmn�en 
återfanns hos armen och en del fanns under man?er�. Radarorg�msa
tionen som vuxit fram i flygvapnet, ökade sphttnngen ytterligare, 
efters�m alla försvarsgrenar nu hade ansvar för var sin större eller 
mindre del av luftbevakningen.77> • • 

Flygvapenchefen som ledde jaktförsvaret hade saledes . mget
inflytande på huvuddelen av luftbevakningen, vars verksamhet Jakten
i hög grad var beroende av. _ö�erbefälhav�ren framhöll dock i o�to�_er
1944 att Iuftbevakningens v1kt1gaste uppgift var att alarmera, darnast
att orientera jaktflyg och luftvärn. 73) 

Jaktstridsledningen 
Luftbevakningens oförmåga att tillräckligt snabbt tillgodose jaktfly

get med info�ipation medförde att flygv_apnet måste bygg_a upp e:1 egen 
organisation ined jaktls, vilka med rad10 rapporterade till flygforban-
den. Detta förfarande började under 1943. 79> , 

Iden med jaktls torde härröra från de erf�enhe�er dava�ande 
majqren Bjuggren fick vid en kommenderm� v�? de fmska 
luftshidkrafterna i maj 1942. Han noterade där att Ja�tfor�anden h�de 
egna luftbevakningsstationer med transportabl� rad10stat�oner, vilka 
rapporterade till en central. Systemet med rad1orapp?rtenng medga�
medhörning dels mellan stationerna och dels med Jaktflygplanen 1 

luften. 80> 
I samband med att de första radarstationerna levererades till 

flygvapnet, byggd�s också några provisoriska jaktstrid�_ledningscentra-
, Ier upp,81J Vid flygvapenövningen 1944 provades för forst� gången en 
sådan central som var samgrupperad med en luftbevakmngscentral. 
Erfarenheterna blev mycket goda. 82' 

Impulser från England 
De som först insåg radarns betydelse för . luftförsvaret var Axel 

Ljungdahl och Lars Hägglöf som mellan den 31 oktober och 13 
november 1941 besökte det engelska flygvapnet. 

Ljungdahl och Hägglöf fick inte se någon radar, mei: fick _se en
stridslednings- och luftbevakningscentral och kunde bilda s1g_ en
uppfattning om systemet. Man lade . m�;k� till .. att ?en opt�ska
luftbevakningen, kallad "observer-locat1on , mte holl pa med nagot 
"tidsödande blankettifyllanäe" som i Sverige. 

Den viktigaste iakttagelsen rörde dock den om ''radio-location'', ett 
system vars uppbyggnad och konstruktion man vetat att.v�I bevara so11; 
sirt hemlighet. Ljungdahl och Hägglöf hade �ckså �va:1gheter att f� 
upplysningar om detta. ,t\.ntingen �v�rade man 1;1te pa fragorna eller sa 
kunde man inte eller så gav man onktiga upplysningar. 
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Efter hemkomsten yrkade Ljungdahl med kraft på att det svenska 
luftförsvaret skulle byggas upp efter engelskt mönster, med radarstatio
ner inordnade i ett stridsledningssystem för jakten. 83l 

Stabschefen Nordenskiöld visade vid Ljungdahls föredragning för 
flygvapenchefen ingen större entusiasm. När det gällde frågor om 
stridsledningsorganisationen hade Ljungdahl och Nordenskiöld olika 
uppfattningar. Den senare förstod ju att pengarna till radar m m måste 
tas ur materielanslaget, vilket skulle påverka flygplananskaffningen. 84l 

Försvarsbeslutet · 1942 ökade antalet jaktflottiljer med tre, vilket 
itu\ebar en förd.ubbling. Redan tidigare hade Stockholm, Göteborg och 
Malmö fått sitt jaktskydd genom F 8, F 9 och F 10. Nu skulle även 
Norrköping, Söderhamn och Uppsala få det genom uppsättandet av 
F 13, F 15 och F 16.85) Jaktförsvaret hade karaktären av ett lokalt 
försvar över större befolkningscentra. Något annat var då inte möjligt 
eftersom yttäckande luftbevakning och ledningsorgan för jaktflyget 
saknades. Till de nya flottiljerna krävdes materiel, som på snabbaste 
sätt måste anskaffas. I detta läge var det enklast att bygga jaktflygplan, 
vilket flygförvaltningen åtog sig.86) 

Förstärkningen av jaktflyget gjordes efter intryck av den engelska 
jaktens framgångar under slaget om England. Men det förh[lllandet att 
radarn skapat förutsättningarna för dessa framgångar och ökat 
uthålligheten hos försvaret, torde endast Ljungdahl och Hägglöf känt 
till. 87) 

Luftbevakningen omorganiseras 

Att armens luftbevakning hade brister i organisation och taktik, 
framstod allt tydligare för flygvapnet som ställde allt större krav på 
förvarning och orientering i och med att flygplanen blev snabbare. 88l 
Efter en eskaderövning 1941 föreslog flygvapenchefen för första gången 
att luft bevakningen borde överföras till flygvapnet. 89l Detta förslag 
föranledde ingen åtgärd. Det upptogs först av den 1944 tillsatta 
luftförsvarskommitten. 90l 

Radarn som hjälpmedel vid luftbevakning, jaktstridsledning och 
luftvärnsledning användes för första gången vid denna övning. Mycket 
goda erfarenheter hade man i Uppsala luftbevakningsområde, där man 
samgrupperade luftbevaknings- och jaktcentralerna, samt att man 
därvid plottade "fienden" på en s k jaktkarta. På denna karta kunde 
befattningshavarna få orientering om lägen grundade på ."ekoradio, 
långt innan Is vid kusten upptäckte något.'' Lika goda erfarenheter 
gjordes vid luftvärnscentralen i Stockholm, där man insåg värdet av att 
med hjälp av radar kunna hålla lämplig beredskap och undvika onödiga 
alarmeringar. Man framförde också förslaget att allt luftförsvar skulle 
sammanföras till en central där. jakt, luftvärn, luftbevakning och 
luftskydd skulle ledas från. 90 
. Andra erfarenheter från denna övning visade de stora brister som den 

104 

optiska luftbevakningen hade. Hur tidsförhållandena kunde te sig visar 
nedanstående exempel: 
Medelvärde framkoppling ls-lc 50 sek 

nedskrivning 

! 
behandling 1 min 30 sek 
reaktionstid hos personalen 

Under normala förhållanden tog det alltså ungefär 1 ½ minut innan 
en iakttagelse kunde utlösa någon åtgärd i luftbevakningscentralen. Vid 
den tidpunkten kunde en angripare redan vara vi_d målet. 92l . 

För att minska belastningen på luftbevakmngscentralen, gJordes 1 
december 1944 försök med en "gruppcentral", vilken skulle 
sammanställa och filtrera informationerna. Här prövades, i luftvärns
central Norrköping, ett förfarande där en lotta fick ta emot rapporter 
från 3-5 luftbevakningsstationer och markera på en lägeskarta. Dessa 
rapporter vidarebefordrades sedan till luftbevakningscentral�n. 93l 

Denna organisation var föregångaren till nuvarande luftbevaknmgs-
kompani med luftförsvarsgruppcentral. 

I maj 1946 föreslog den 1944 tillsatta luftförsvarskommitten att 
Iuftbevakningen skulle inordnas under flygvapnet. �rfarenheterna från 
kriget visade betydelsen av intim samverkan mellan jakt och 
luftbevakning. Flygvapnet ansågs vara den försvarsgren som bäst 
kunde samordna_ verksamheten.94> Den 1 juli 1948 genomfördes också 
denna omorganisation. 95l 

Att en så stor organisation, som armens luftbevakning, i personal 
räknat 14 250, samt'marinens 350 skulle över till flygvapnet berodde 
alltså på två faktorer. 96) 

1. Det utökade jaktflyget och dess krav på uppföljning och ledning.
2. Radarorganisationen inom flygvapnet, vars effektivitet var överläg

sen den optiska luftbevakningen med vilken den skulle samverka.

Avvägningen inom luftförsvaret 

Dagjakten 

Ett hjälpmedel som radar,minskar med ens en angripares möjligh�t till 
överraskning och bidrar til1 att bl a flygbasbekämpning blir vanskhg att 
genomföra. ,,. 

I en studie över ,flygstridskrafternas användning i Sveriges försvar 
gjord 1946, ansåg flygvapenchefen att jakten, var det bästa · 
försvarsmedlet mot anfallande ,flyg. Som bevis Härför visade han 
jaktflygets resultat under slaget om England, samt under Finlands båda 
krig. Han uppgav att, av qe nedskjutna flygplanen, den e.ngelska 
jaktens andel var 86 % och'denrfinländska 60 %, resten krediterades 
luftvärnet. 
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Som förklaring till de finska resultaten, menade han att det berodde 
på att ryssarna, trots numerär överlägsenhet, undvek finskt j�ktflyg, 
samt att stora områden endast var luftvärnsförsvarade. Att skillnaden 
kunde bero på att engelsmännen förfogade över ett väl int.rimmat 
luftförsvarssystem med radar framhölls inte. 

Genom att ordna dagjakten för ett territoriellt försvar, ansag 
flygvapenchefen att angriparen skulle tvingas till mörkeruppträdande. 
Detta skulle ske genom att antalet dagjaktf!.ottiljer ökades till 20-25. 
Hur de problem, som en fördubbling av såväl antfl,l anställda som antal 
flygplan, skulle kunna lösas, framgår inte a� studien.97� 

Luftförsvarskommitten delade uppfattnmgen att Jaktflyget var det 
förnämsta försvarsmedlet, men insåg att en helt täckande jaktflygorga
nisation skulle bli för dyr. K.ommitten ansåg att jakten måste 
kompletteras och föreslog därför en utökning av jakt�yget och ett 
bibehållanden av luftvärnet. I detta sammanhang framholls också den 
betydelse radarn kunde få inom det framtida luftförsvaret. 98l 

1945 års försvarskommitte, som avgav sitt betänkande 1 november 
1947, ansåg liksom luftförsvarskommitten att tyngdpunkten ti�lsvidare 
borde ligga på dagjaktförsvaret.99l Den ökning som föreslogs mnebar, 
i förhållande.till 1942 års organisation, att jakten (inkl en föreslagen 
nattjaktflottilj) skulle ökas med 59 % . Detta skulle ske på bekostnad av 
de andra flygslagen. Attackflyget (f d bombflyget) skulle minskas med 
59 % och spaningsflyget med. 43 % . 100i 

Radarns förträfflighet och framtida möjligheter framhölls av de 
flesta instanser, utom av Nordenskiöld. Ljungdahl, som var hans 
stabschef, fick ofta argumentera hårt emot sin chef i radarfrågor. F�, 
förutom luftförsvarskommitten insåg dock deras betydelse for 
avvägningen mellan luftförsvarskomponenterna. Kommitten sade att 
ett nära samarbete mellan jakt och luftbevakning var av största 
betydelse. Detta var speciellt viktigt för ett litet flygvapens rhöjlig��t att 
rationellt utnyttja jakten. 101l 

Nattjakten 
J 

Under andra världskriget började bombförbanden använda sig av 
radionavigeringsmetoder, för att därmed kunna anfalla i s�väl mörker 
som dåligt väder. Detta medförde i sin tur att större Jaktflygplan 
byggdes för att kunna bära radar. Engelsmännen hade de facto 
radarförsedda nattjaktplan före andra världskrigets utbrott. 102� · 

Den första kontakten med nattjaktflygplan fit:k Ljungdahl och 
Hägglöf under sin resa i England 1941. De fick där bese jaktflygplanet 
Beaufighter där "flera intressanta anordningar" var borta. Antenn
spröten på vingarna och i nosen vittnade dock om att de kunde tillhöra 
"nattjaktsapparatur" . 103> · 

Luftförsvarskommitten menade i juni 1945 att nattjakt inte var 
realiserbart då p g a avsaknad av erforderlig radar i, flygvapnet. Den 
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framkastade dock tanken på ett framtida kombinerat dag-nattjakt
plan, dvs det som senare kom att kallas allvädersjakt. 

Att såväl markbaserad som flygplanburen radar var en nödvändighet 
för nattjakt insågs också av flygvapenchefen i hans ovan nämnda studie 
1946. Han framhöll att ett och samma jaktförband inte kunde ha . 
samma uppgifter med hänsyn till materielens beskaffenhet, och menade 
att fem nattjaktflottiljer behövdes för Sveriges försvar. Om han bara 
fick en, skulle den dock förläggas till Mälardalen. Så blev också fallet, 
fast inte i form av en ny administration. Vid 1948 års riksdag beslöts att 
följa försvarskommittens rekommendation att omvandla bombflottil
jen F 1 (Västerås) till en nattjaktflottilj . 104) 

Den första J 30, de Havilland Mosquito, som var det första 
jaktflygplanet i flygvapnet med radar (PS-20/ A) landade på Hässlö den 
16 juli 1948.105> Detta år levererades också den första jaktstridslednings
radarn PJ-21, vilken ställdes upp på F 16. Stridsledning från 
markbaserad radar var en förutsättning för att nattjakten skulle kunna 
verka. l06) 

F 1 kom att förbli flygvapnets enda nattjaktflottilj fram till 1959. Då 
ornbeväpnades den från J 33 Venom, vilken avlöste J 30 under åren 
l952-59, till det Saab-konstruerade allväders�aktplanet J 32 B. 
Samtidigt med F 1 ombeväpnades också F 12 (Kalmar). Därmed fanns 
två flottiljer med allväderskapacitet. 107l 

Motmedel 

Radarns begrän�,ning (eller tillgång), ligger i att den har en stark 
sändare och en känslig mottagare. Detta ger två möjligheter för en 
motståndare att angripa den. Antingen söker han pejla in (detektera) 
sändaren för att �ärpå undvika eller förstöra den, eller· försöker han 
störa mottagaren, så att hans avsikter inte avslöjas. 

En radar kan störas antingen aktivt med en störsänd.are eller passivt 
med t ex någon form av reflektor. Den störmetod som först korn att 
användas var den aktiva, då engelsmännen störde . tyskarnas 
navigeringssystem Knickebein. 

Den effektivaste störmetoden var stanniolremsor. ·Dess verkan mot 
radar kände man till i England före kriget. Kunskaperna om detta 
belades med högsta sekr�tess, ty man önskade inte "lära ut" detta enkla 
knep. Först i juli 1943• användes remsorna för första gången av 
engelsmännen.· 

Samma kunska,p om remsorna och dess effektivitet hade man i 
Tyskland. På samma sätt som i England omgärdf}.des också denna 
kunskap med sträng sekretess. 108l 

De första svenska erfarenheterna av radarmotmedel torde piloterna 
på AB Aerotransports kurirflygplan ha fått. De fick uppleva betydelsen 
av att vara sedd av radar i mörker och i moln under flygningarna till och 
från England 1942-43. Av engelska piloter fick man också tips om 
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taktik, dvs undanmanövrer, vilket kom att ställa stora krav på 
navigatörerna. Det förekom också att man fick stanniolremsor av 
engelsmännen att släppa ut från flygplanen. Detta skedde alltså innan 
flygvapnet hade fått sin första radar. 109) 

Eftersom bombflygplanen utrustades med radio- och radarnavige
ringshjälpmedel, uppkom behovet av en detektororganisation, För
svarskommitten 1945 föreslog en till luftbevakningen hörande sådan. 
Man ansåg att det i krigsorganisationen skulle finnas 35 detektortrop
par och 140 störningstroppar, alla bemannade med värnpliktig 
personal. 110l Någon stör- eller detektororganisation bildades dock inte 
inom flygvapnet. 

Radarns svaghet var alltså att en motståndare kunde störa· den 
mycket effektivt. Därför framförde också överbefälhavaren till 
försvarskommitten att den optiska luftbevakningen skulle bibehållas.111) 

Flygsäkerhetstjänst 

Radarns betydelse för flygsäkerheten, torde vara lika stor som dess 
betydelse för krigföringen. I båda fallen gällde att med radarns hjälp 
komma till målet. I det ena fallet en säker landning på avsedd bas och 
i det andra att hitta anfallsmålet. 

De trettio ·ER 3b, som levererades 1944, kom snart att sättas in i 
flygsäkerhetstjänsten. Från radarn lästes avstånd och bäring in per 
telefon till flygtrafikledaren, som plottade dessa värden på en karta och 
samtidigt gav styrorder till flygföraren. 

I Tyskland hade man använt Wiirzburg-radarn för att leda 
blindlandningar under kriget. Detta uppmärksammades av Nittve som, 
i sin enskilda utredning vid FKHS 1945 skrev "all materiel, som 
utnyttjas för att åstadkomma mer exakta och smidiga navigeringsme
toder ger automatiskt en större flygsäkerhet". Wtirzburg-radarn (Er 2b) 
fanns i Sverige vid luftvärnet. Den torde dock aldrig ha använts i 
flygsäkerhetssammanhang här, trots att den var bättre än ER 3b, 
genom att den gav höjduppgift. En kombination av dessa båda 
stationer hade kunnat bli ett relativt bra precisionslandningssystem. 

Först i samband med att Sverige fick nattjakt erhölls ett 
radarlandningssystem från England kallat Eureka Mk IV. Denna första 
precisionsradar, kallad PN-51/R, erhöll F 1 1949 och den innebar en 
avsevärd förbättring av flygsäkerheten. 112> 

Hur radarn kan ha påverkat flygsäkerheten och haverifrekvensen är 
oklart och fordrar ett detaljstudium av bl a haverirapporter och 
driftstörnings anmälningar. Jag gör dock antagandet att medvetenheten 
hos flygande P4,rsonal om radarns möjligheter till uppföljning medförde 
färre haverier på grund av exempelvis indisciplinär flygning. 
Beredskap 

Radarn gav andra möjligheter till beredskap än vad som tidigare varit 
fallet. 
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Som tidigare berörts, tog rapporteringen från den optiska 
luftbevakningen lång tid. Detta medförde att jakten förlades i närheten 
av sitt skyddsföremål och utgjorde ett ortsförsvar, som med kort varsel 
från luftbevakningscentralen kunde verka över sitt område. Åndå 
krävdes ständigt hög beredskap hos jaktdivisionerna. Personalen skulle 
vara flygklädd vid sina flygplan, utom divisionschefen som för sin 
'' orderuttagning'' befann sig på förbandets expedition. Därefter 
fattade chefen för jaktförbandet beslut om vilka styrkbr som skulle 
insättas och gav startorder. 113l 

NJ(i: medel till ytterligare radarstationer därför ttskades 1944, 
motiverades detta med beredskapsskäl som ett tungt argument. Både 
luftvärnet och luftskyddet skulle få tidig och exakt alflrmering och 
därmed kunde också beredskapen anpassas.114l Goda erfarenheter av 
luftb'evakningsradarns betydelse för beredskapsreglering fick särskilt 
luftvärnet under flygvapenövningen 1944. 

Flyvapnets radar utnyttjades inte kontinuerligt, utan endast vid 
utbildning, övningar, flygsäkerhetstjänst och i beredskapslägen. 1945 
års försvarskommittes förslag medförde inte heller något ökat 
utnyttjande av denna resurs. 115l 

"Det kalla0kriget" under 40-talets sista år, innebar inte heller någon 
öka� användning av radar i beredskapssammanhang. En orsak kan ha
varit bristen på modernare materiel. · 

Det första förslaget om en fredstida användning av radarn kom från 
luftförsvarscentralkommitten i februari 1950. Den organisation som 
föreslogs skulle, enligt kommitten, i fred syssla· med utbildning, 
stridsledningsövningar med jaktförband och flygsäkerhetstjänst. Men 
man föreslog också något man kallade "radarberedskap", vilket skulle 
innebära bemanning och verksamhet en timme efter order. 

Men kommitten föreslog också, nä(M radarmateriel erhållits och 
luftförsvarscentralutbyggnaden genomförts, en organisation för strids
ledning och luftbevakning, som skulle håU.a den höga beredskap som i 
övrigt krävdes av flygvapnet. Man skrev .i sftt förslag att det vore en 
värdefull beredskapsåtgärd att "från luftförsvarscentralen kunna hålla 
en mer eller mindre kontinuerlig övervakning ·över svenskt territorium 
och angränsande områden''. 116l Detta· var en beskrivning av vad som i 
dag benämns den luftopt;rativa incidentberedskapen. 

Det skulle dröja till 1952 innan den ovan nämnda beredskapen skulle 
starta. Denl:ltlösande händelsen var försvinnandet av flygvapnets DC-3 
den 13 juni 1952. samt den tre dagar senare nedskjutna Catalinan.117l 
Men förutsättningarna för att kunna börja och hålla denna beredskap 
var två och de var tämligen nya, nämligen flygplanet J 29 och 
radarstationerna P J-21 och PS-16. 

Radarns införande s�m ett hjälpmedel vid luftbevakning och 
stridsledning påverkade inte enbart flygvapnet. 
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Armens luftbevakning uppfyllde inte flygvapnets krav på snabbhetoch exakthet. Flygvapenchefen hade inget inflytande på sin viktigasteunderrättelsekälla. Delvis tvingades han därför skapa en egenorganisation uppbyggd med jaktluftbevakningsstationer. 
Flygvapnet fick luftbevakningsradar 1944. Till en början sökte mananpassa flygvapnets radarorganisation till det befintliga luftbevakningssyst�met .. �en me�, två luftbevakningsorganisationer,, utan enhetliglednmg, msag man efterhand att en helt ny 9rganisation måste skapas.Denna skulle präglas av att luftförsvarets ledning skulle ske från en föralla geme�sam central. Diskussionerna om luftbevakningens tillhörighet ledde till ett beslut att överföra denna till flygvapnet 1948. Trots ra?arns möjligheter till tidigt upptäckt och en anpassadberedskap mom totalförsvaret, dröjde det innan den skulle påverkaflygplana�skaff�ingen och avvägningen mellan dag- och nattjakt. AttNordensklöld ville satsa på ett starkt jaktförsvar, vilket också blevfallet, kan bero på en annorlunda tolkning av krigserfarenheterna samthans tro på själva flygplanet. 
På grund av radarns tekniska svagheter, behöll man den optiskaluftbevakningen. , 
För nattjaktens vidkommande var det nödvändigt med markbaseradradar. Dessutom behövdes en jaktradar i flygplanet för att man skullekunna leda sig själv in till målet i slutfasen av anfallet. 
Med hjälp av befintlig radar kunde flygsäkerheten avsevärtförbättras. När det första precisionslandningssystemet levererades 1949innebar det att landningarna kunde göras säkrare och delvis oberoendeav mörker och dåligt väder. 
Flygvapnets första effektiva radar var PJ-21. Dess tillkomst isystemet under början av 50-talet innebar att flygvapnets traditionellthöga beredskap ytterligare förstärktes då den luftoperativa incidenbe-redskapen startade. 

Militärteknik och ,avspärrning 

.. Den �vspärrnin� som det svenska samhället upplevde under andravarldsknget var mte något nytt. Utestängd från leveranser ochinfo�mationer var man redan under första världskriget. Då drabbadesSvenge hårdare dels genom att kriget för första gången blev totalt ochdels genom att man var mindre förberedd på en avsp�rrning än underandra världskriget. 
Begreppet militärteknik 

En k;lar definition av begreppet militärteknik kan vara svår att göra trots att det är en praktisk realitet. ' 
Att definiera det som - teknik som tillhör krigsmakten voreenkelt. _Men knappast någon teknik tillhör enbart en del av samhället.Forskning och utveckling på olika områden bedrivs såväl inom sommellan dessa. , · . : · 

110 

När ordet militärteknik används i det följande, avses den teknik som 
militära myndigheter initlerat, övertagit eller gett ekonomiskt stöd. 
Begreppet avspärrning 

Enligt Bonniers lexikon är avspärrning i militära sammanhang 
detsamma som blockad. Då är också en blockad ett led i krigföringen 
och som sådarr, måste den vara deklarerad.1l8} Då Sverige inte var 
krigförande under andra världskriget, hamnade inte helle:i; landet under 
blockad i den bemärkelsen. En så hård definition är inte praktisk i detta 
sammanhang, utan en något mjukare formulering väljs, nämligen 
avstängning eller isolering. 119) 

Begreppet avspärrningsläge 

Ett avspärrningsläge kan ett land hamna i under såväl krig som fred. 
Detta medför

0
att en tidsmässig avgränsning inte går att göra. 

Landet kan hamna i ett avspärrningsläge om leveranser av 
nödvändiga varor av någon anledning upphör eller begränsas genom 
kontroll av främmande makt. Ett avspärrningsläge befinner man sig 
också i då för forskning och utveckling viktiga informationer inte 
erhålls. 

Problem att följa med i utvecklingen 

Blir ett land som Sverige avspärrat från impulser och erfarenheter 
utifrån begränsas tillverkningen till traditionella områden som t ex 
ammunition och\ handvapen på den militära sidan. 120> Svensk 
radarutveckling hade påbörjats och fungerande radarstationer lyckades 
man också konstruera under kriget. Men någon produktion kom aldrig 
igång, utan det rörde sig om försöksstationer byggda under besvärliga 
omständigheter. 121> 

För att kunna följa med i utvecklingen krävs tillräcklig kunskap, 
tillgång till speciella råvaror och materiel samt personal. 

Den kunskap som inte är förvärvad före en avspärrning, blir svår att 
skaffa då isoleringen är ett faktum. Den kunskapsberoende utveck
lingen kan hämmas av följande faktorer: 
• sekretess
• svårigheter med licenser
• svårigheter att införa ny teknik
• erfarenheter och forskningsresultat kommer sent
• personalbrist ·

De råvaror och materiel som inte finns inom landet före en 
avspärrning blir svåra att anskaffa då denna inträtt. Följande faktorer 
kan hämma den råvaru- 'och materielberoende utvecklingen: 
• tillgång på råvaror
• tillgång på verktygsmaskiner
• leveranser mot villkor

111 



Den svenska radarutvecklingen är ett exempel på sekretessens
inverkan. Ett visst mått av industri- och forskningssekretess finns alltid, 
men forskare vet ändå ofta något om ''vad som är på gång''. Inträder 
då ett spänningsläge begränsas informationsflödet och sekretessen 
skärps så att den nyvunna tekniken än mindre förs vidare. 

Som framgått i tidigare avsnitt började radarutvecklingen i Sverige 
omkring 1939 och fick fastare form året efter. Redan då fanns radar i 
tjänst i såväl Tyskla'i:id som England, vilket man i Sverige troligen inte 
hade en aning oni. Tekniken byggde på även i Sverige kända 
radiofenomen, men som Ljungdahl skrev i sin rapport efter 
Englandsresan - hemligheten ligger i tillämpningen. 122l 

Problem med a�t få tillverkningslicenser är kanske inte det mest 
utmärkande i radarsammanhang. Där var problemen större på 
flygmotorsidan under andra världskriget. Försök gjordes, dock utan 
resultat, att få tillstånd att licenstillverka den transportabla radarn 
PS-41/T, vars leverans hade stoppats av de amerikanska myndighe
terna. Inte någon av de andra i detta sammanhang aktuella 
radarstationerna var föremål för eventuell licenstillverkning. 123> 

Problemen med PJ-21 illustrerar svårigheterna med att införa en ny
teknik. Denna station kom i ett exemplar till Sverige, innan leveransen 
tillfälligt avbröts. Någon utbildad personal fanns dock inte vare sig på 
det tekniska eller operativa planet. Då denna radar bl a hade sådana för 
Sverige tekniska nyheter som PPI och, HPI i en separat indikatorvagn 
samt höjdmätare och en förhållandevis modern och komplicerad 
sändar-mottagarutrustning, blev bekymren stora när ingen var utbildad 
på den. Tack vare norsk hjälp kunde det akuta behovet av 
teknikerutbildningen lösas . 124) 

Militärtekniken blir oftast den som får det svårast att följa med i 
utvecklingen vid en avskärmning av utifrån kommande kunskaper. En 
del krigserfarenheter kommer, men de kommer bitvis och sent. 
Svårigheterna ligger också däri att de kan vara svåra att värdera korrekt 
och att det kan vara svårt att anpassa dem till svenska förhållanden. 

Ett exempel på att vunna krigserfarenheter på teknikens område 
direkt kunde tillämpas på svenska förhållanden är flygplan J 29. Här 
kom den svenska flygindustrin över beräkningar gjorda av tyskarna om 
pilvingen, vilka gick att applicera på pågående projekt. 125l 

Kunskaper som erfordras för forskning, utveckling och produktion 
finns hos den utbildade personalen. Denna personal måste dock ibland 
tas i anspråk av försvaret, vilket medförde känningar inom industrin. 

Genom inkallelser påverkades den lilla sektor som radarforskningen 
utgjorde. Inte heller den relativt stora verkstadsindustrin, på vars 
verksamhet den största delen av militärtekniken grundas, kunde undgå 
att påverkas av personålbrist på grund av inkallelser. Under kriget var 
runt 200 000 man undandragna den civila arbetsmarknaden med 
anledning av beredskapstjänst. 126l 
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En annan form av personalbrist uppstod då den fåtaliga personalen 
som var sysselsatt med radarforskning även måste tas i anspråk för 
produktion av beställd materiel. 127) 

Importen av för vår industri och forskning nödvändiga råvaror och

materiel begränsades under kriget. 
Bristen på lämpliga radiorör var en allvarligt hämmande faktor för 

radarforsk;pingen. Utveckling och tillverkning av sådana försvårades 
också av bristen på specialglas och syrefritt koppar . 128) 

För tillverkning av radarutrustning behövdes inga verktygsmaskiner, 
på vilka tillgång annars var en ofrånkomlig förutsättning för nästan all 
krigsmaterielproduktion.129> 

Hur problem delvis kunde lösas 

Att ta sig ur en isolering av ovan nämnda slag kan vara svårt. Ett sätt 
är att påbörja, eller fortsätta (intensifiera) grundforskningen inom 
landet. För svensk radarforsknings vidkommande var detta fallet, även 
om med stora svårigheter. Innan arbetet med en svensk markbaserad 
spaningsradar lades ned, hade man uppnått förhållandevis goda 
resultat, där hjälpen från utlandet varit obetydlig. Endast enstaka 
radiorör ·hade man lyckats föra in. 13oJ 

Problemet med radarstationerna löstes snabbt sommaren 1944, utan 
att licenser eller forskningsresultat erhållits. Färdiga · apparater 
levererades från England. Som tidigare framgått av denna utredning, 
skulle detta enligt vissa författare vara resultatet av en bytesaffär, vilket 
knappast torde vara fallet. Men att underrättelser ibland används som 
bytesobjekt är troligt men svårt att belägga. En lösning av problemen 
den vägen torde dock bara ha marginell betydelse. 

Sverige lyckades under andra världskrigets avspärrning lösa en del av 
importsvårigheterna genom en diplomatisk balansgång mellan de 
krigförande länderna. Exempel på detta är hur den svenska tillgången 
på olja reglerades av England och USA och hur dessa. sökte få Sverige 
att begränsa den tyska transitotrafiken, mot ett svenskt krav på större 
oljeleveranser. Från Tyskland å andra sidan erhölls kol och koks, 
handelsjärn och kemikalier mot att Sverige tillät transiteringar .131> 
• En i förväg genomförd reservlagring medför att problemen minskas.

Den inn�bär också att det finns en buffert vid ett avspärrningshot o�h
därför underlättar den hävdandet av neutraliteten. Därigenom ger den
också landet en ökad handlingsfrihet i politiskt avseende. Före andra
världskrigets'utbrott hade Sv�rige lagrat en mängd viktiga varor, 'dock
inte alla i fillräcklig omfattning. 132>

En avspärrning innebär' påfrestningar för hela samhället, men om 
krigstillstånd råder i omvärlden blir problemen oftast störst för den 
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militära sektorn. Aktiviteten att finna lösningar på problemen öka

Genom att söka licenser och kopiera löstes några problem, fast p 
längre sikt. På kort sikt var man hänvisad till att söka klara probleme 
med de bytesobjekt som fanns i Sverige. 

De svåraste hindren för den militärtekniska utvecklingen var bl 
sekretessen, indragna licenser, brist på speciella råvaror och svårighete 
med verktygsmaskiner. · En del av avspärrningsproblemen, vad beträffar råvaru- oc

materielsidan, kunde lösas eller uppskjutas genom en väl genomförd 
beredskapslagring innan avspärrningshot förelåg. 

Sammanfattning 

De första rönen beträffande den princip som senare skull� kallas 
radar, gjordes redan 1904 i Tyskland. Det skulle dock dröja in på 
30-talet innan intresset från militär sida drev fram utvecklingen.
Forskning bedrevs i flera länder, men de största framstegen gjordes 
inledningsvis i England och Tyskland.

Den engelska radarutvecklingeh inriktades från början på att sättas 
in i ett större operativt sammanhang. Man byggde fasta radarstationer 
och ledningscentraler, vil�a ingick i ett luftförsvarssystem. _ Detta 
innebar att det luftoperativa läget kunde presenteras för högi:e chefer, 
genom att systemet var uppbyggt så att informationer från flera 
radarstationer samt optisk luftbevakning markerades på en· gemensam 
karta. På så sätt erhölls god överblick och beslutsfattandet 
underlättades. I Tyskland och USA lades tonvikten på lättare och 
flyttbara stationer, vilka ofta följde med flygförbanden. Något 
stri.�slednings- och luftbevakningssystem med högre och underordnade
centraler för beslutsfattning på olika nivåer, byggdes inte där. ·' 
Omkring 1939 började svensk rac!.arforskning. Denna samordnades av 
Statens Uppfinnarnämnd 1940. De problem man mötte var t ex brist på 
radiorör och svårigheter att tillverka sådana i landet. Men fungerande 
apparatur för flackbaneeldning tillverkades åt marinen, som tog emot 
den första stationen 1943. 

En svensk spaningsradarstation avsedd för kursartilleriet, sattes upp 
på Nåttarö. Den visade sig även kunna passa flygvapnets krav, därför 
beställdes sex sådana. Någon leverans hann inte påbörjas eftersom man 
oväntat snabbt fick tillgång till engelska stationer. Dessa, ER 3b, 
levererades 1944 och gjorde tjänst som luftbevaknings- och flygsäker-
hetsradar. 

· · · 

Anskaffandet av ER 3b framhålls av en del författare vara resultat 
av en bytesaffär med en i Sverige havererad V 2-raket. Så torde dock 
inte vara fallet, eftersom tull erlades för stationerna redan en vecka 
innan V 2-raketen havererade. 

I och med att flygvapnet fick nattjakt måste man också ha en lämplig 
jaktstridsledningsradar, dvs en radar med möjlighet att även bestämma 
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]d. Den första stationen PJ-21 levererades 1948 och bestod dels av en 
,ningsdel, dels av en 'höjdmätningsdel och dels av en indikatorvagn 
ifrån stridsledning av jakt kunde ske. Denna station hade PPI vilket 

ens effektiviserade såväl luftbevakningen som jaktstridsledningen. 
pom det "kalla kriget" försenades dock leveranserna så de övriga 
.1n först und_er 1950. Under tiden hade norska luftförsvaret lånat ut 

- Flygvapnets akuta behov av radarstationer i slutet av 40-talet
· resulterade i en beställning av PS-41. Kontraktet var oförmånligt och
delvis illa förberett, vilket ledde till att Jev.eni.nsen inte kom igång förrän
efter tre år och efter diplomatiska förhandlingar.

En ren luftbevakningsradar var den första storradarstationen PS-16.
Denna var fortifikatoriskt skyddad i bergrum eller bunker. Dess stora
nackdel var lobvinkeln som gav långa ekon, men dess fördel var
räckvidden.

När radarn infördes i flygvapnet kom luftbevakningen att ledas av i
huvudsak två chefer - radarluftbevakningen av flygvapenchefen och
den optiska av armechefen. Detta var opraktiskt och en ny organisation
måste skapas. Lösningen blev att flygvapnet fick ansvar för
luftbev�kningen från och med 1948.

Trots att radarn givit luftförsvaret goda avvägningsmöjligheter
präglades ändå utbyggnaden av flygvapenchefen Nordenskiöld och
hans åsikt att flygv.apnet behövde många dagjaktflygplan.
.. Radarns införande gav möjlighet att efter händelserna 1952 över
Ostersjön starta den !uftoperativa incidentberedskapen. Tekniskt sett
hade det varit möjligt ännu tidigare.

,Möjligheterna att följa med i den tekniska utvecklingen minskar vid
en avspärrning. Särskilt kännbart blir det ofta för den militära delen.
De faktorer som man måste ta hänsyn till är bl a sekretessen
licenssvårigheter, svårigheter med ny teknik, krigserfarenheterna so� 
k0mmer sporadiskt och sent samt är svårtolkade. Personalbrist
1:,eroende på inkallelser kan också bli kännbar. 

Den svenska radarutvecklingen hämmades av bristen på viktiga
råvaror för tillverkning av radiorör samt ett svårt personalläge. Den
fåtaliga personalen fick både forska och producera det begränsade,antal 
radarstationer som tillverkades inom landet. · 

.I brist på varor söker rnan köpa utifrån och ofta genom att erbjuda 
någon form av-. kompensation. I ett krisläge kan dock en tänkt partner 
sätta upp villkor sopi kan te sig diplomatiskt och tekniskt omöjliga att 
acceptera. 

Noter 

1) D Terrett; US Army in World War Il, The Technical Services, The Signal Corps:
The Emergency (to December 1941), Washington DC 1956.

2) G R Thompson, DR Harris, PM Oaks, D Terrett; US Army in World War Il, The
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Ungefärlig räckvidd 200 km 200 km horisontellt, 

Rotationshastighet 
14 km vertikalt 

0-15 varv/min
Antenntyp/mått Cylindrisk Cylindrisk parabol 

parabol/ Cosec•
(typ 96/typ 262)
8x2 m 6xl,65 m 

Vikt ll ton 11,l ton 
Indikator PPI HPI 
Mätområde 40, 120, 180 km, 120, 180 km 

57) KrA: KFF arkiv: Elektroavdelningen (H-arkivet): Öl: Vol 44: Rapport frånstudieresa til! England av civing M Fehrm (FOA) och fli KG Berg (FF) 28/11946,
58) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): Bl: Vol 26: CFV tKungl Majt 11/10 1948.59) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet), E3: Vol 16: Milatt Oslo t CFV 28/1 1949.
60) Bennegård, s 42.
61) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): El: Vol 57: Fst tRadarrådet 19/2 1949.
62) KrA: KFF Materielbyrån/Anskaffningsbyrån (H-arkivet): A l: Vol 9: 22/3 1947;

Terrett, s 319.
63) KrA: KFF Materielbyrån/ Anskaffnings byrån (H-arkivet): Al: Vol 9: 11/6 1948,

13/7 1948, 6/8 1948; Söderberg, s 327.
64) KrA: FS Centralexp (H-arkivet): E3: Vol 21: Flygattachen Washington t CFV 25/8

1950.
65) KrA: Fst Undavdelningen (H-arkivet) Bl: Vol 1: Hbr H von Schinkel t ff Jacobsson '

17/101950, t B  G Nordenskiöld 27/10 1950, skr t souschefen.KFF 18/5 1951.
66) Provisorisk beskrivning över Radarstation PS-41/T. Tekniska data enligt följand�:

Svensk beteckning ·· PS-41/T 
Ursprunglig benämning Bendix AN/TPS-1 
Frekvens 1.000 MHz 
Våglängd 25 cm 
Pulseffekt 500 kW 
Pulstid 3 µs 
Pulsrepeterfrekvens 300 Hz 
Lobvinkel 3° 
Ungefärlig räckvidd 150 km 
Rotationshastighet Salt 9 varv/min 
Antenntyp/mått Parabol 4xl 5 m Vikt 
Indikator PPI 

' 
Mätområde 40, 100, 250 km 

67) Intervju P-A Fehrm 1980-12-15. Chefsobservatör påF 12 1952.
68) FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): F2: Vol 19: Lfckommitten t CFV 21/2 1952.69) KrA: KFF: Materielavd/ Anskaffnings byrån (H-arkivet) Al: Vol 9: 5/7 1949.70) Se not 67.
71) Data enligt Beskrivning över Markradarstation PS-16/F (hemlig), 1952
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Svensk beteckning PS-16/F 
Ursprunglig benämning Marconi type 960 
Frekvens 80-90 MHz
Våglängd 3,5 m
Pulseffekt 400 kW
Pulstid 5µs
Pulsrepeterfrekvens 250 (500) Hz
Lobvinkel 30° 
Ungefärlig räckvidd 250-300 km
Rotationshastighet 7 varv/min
Antenntyp/mått Matta'.

6,7x3,14 m

Vikt 
Indikator 
Mätområde 

6.300 kg 
PPI 
36, 180, 360 km 

72) Bennegård, s 80.
73) RA: Kommittearkiv 995: Vol 19: ÖB t Försvarsministern m fl 6/4 1946.
74) Rekrytundervisning för Flygvapnet 1942, s 7.
75) Källa se not73.
76) KrA: FS arkiv: Centralexp: B3: Vol 16: CFV t ÖB 30/9 1941.
77) RA: Försvarsdepartementets Konseljakt 9 april 1948: Band II: Fst t Kungl Majt 19/2

1948.
78) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): El: Vol42: LFK t C Fst 12/6 1945.
79) Stenberg, s 59.
80) KrA: KFF arkiv Materielavdelningen (H-arkivet): FV: Vol 5: Bjuggren: Rapport

över kommendering vid finska luftstridskrafterna 15/5-27 /5 1942.
81) Källa se not 73.
82) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet)El: Vol 39: C IV-milo t C Fst 22/10 1944.
83) KrA: KFF arkiv: Materielavdelningen (H-arkivet): FV: Vol 5: Ljungdahl och

Hägglöf: Rapport över överste Ljungdahls och överstelöjtnant Hägglöfs
studiebesö){ vid engelska flygvapnet oktober-november 1941. Norberg s 203,
I;jungdahl s 147, Böhme (2) s 511.

84) Ljungdahl, s 148, 157.
85) Böhme (2) s 510 ff.
86) Olsson U, s 105 f.
87) Böhme (2), s 511.
88) Ljungdahl, s 157.
89) Källa se not 76.
90) Se s
91) Källa se not 82.
92) Källa se not73.
93) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): El: Vol 39: Fst t CFV 25/11 1944.
94) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet):'El: Vol 46: Fst t CFV 7/5 1946.
95) Bennegård, s 84. '
96) Källa se not 78.
97) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): Bl: Vol 28: CFV t Fst 30/4 1945.
98) Källa se not 78.
99) Källa se not 54.

100) SOU 1947: 72 s 58. Procenttalen hänför sig till antal flygplan.
101) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): El: Vol46: Fst t CFV 7/5 1946.
102) Postan m fl, s 387 ff.
103) Källa se not 83.
104) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): El: Vol 42: Fst t CFV 12/6 1945. Böhme (1)

se 40.
105) Olson S-0, s 94.
106) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): Bl: Vol 26: CFV tKung!Majt 11/10 1948.
107) Olson S-0, s 93 ff.
108) Postan m fl, s 419 f, s 424 ff, Reuter, s 109 f.
109) Lindhol111, s 47 ff.
110) Källa se not99.
111) Källa se not 73.
112) KrA: KFF arkiv: Elektroavdelningen, Telebyrån (H-arkivet): Öl: Vol 53: Öing 0

Norells arbetspapper 1945-52; Materielavdelningen (H-arkivet): Al: Vol 5: Beslut
i föredragning 25/5 1949; Ahlfors m fl, s 252, 255.

113) Flygning nr 11, 1937 s 54.
114) KrA: KFF arkiv: Materi�lavdelningen (H-arkivet): 'Fl: Vol 22: C Fst t Kungl Majt

24/8 1944. Se även källa not 82.
115) Källa se not-99.
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116) KrA: FS arkiv: Centralexp (H-arkivet): F2: Vol 19: Lfc-kommitten t CFV 21/2 1950.
117) Lilning, s 213.
118) Bonniers lexikon, del 2, sp 491 f.
119) Bonniers svenska ordbok, s 29.
120) Olsson U, s 120.
121) Se sid
122) Källa se not 83.
123) Se sid 9
124) Se sid 11 L 
125) Brising L, Från tanke till Tunna, FlyghistoriskRevy 25 1978, s 9.
126) MHS/MHA: BV del IV: PM ang krigsmtrlverkets mellanhavande med f:a Georg

Schönander, Stockholm 1/6 1945, Stig Ödeen; Olsson U, s 66.
127) Källa se not 38.
128) Källa se not 29.
129) Olsson U, s 67 f.
130) Norberg, s 206.
131) Carlgren W M, Svensk utrikespolitik 1939-45, Stockholm 1973, s 262 f, 368.
132) Månsson 0, Industriell beredskap, Om ekonomisk försvarsplanering inför andra

världskriget, Stockholm 1976, s 213,217.

Zusammenfassung 
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sowohl Deutschland als vor allem auch 

England Radarsysteme. Bezeichnend fiir die englische Entwicklung war, dass das 
Radarsystem von Anfang an einheitlich gefilhrt und in die operative Luftverteidigung 
integriert wurde. 

In Schweden gelang es bis 1943, ein Radarsystem f0r die Feuerleitung der Marine zu' 
entwickeln. Bin Radarsystem fiir die Luftvertei9igung wurde ebenfalls serienreif, doch 
konnte man an seiner Stelle Ende 1944 bessere englische Radargeräte erhalten. Nach dem 
Krieg erhielt man, wenn auch mitunter erst nach Schwierigkeiten, auch arnerikanische 
Radarstationen. 

Die Ausrtlstung mit Radar erlaubte es Schweden, ein dem englischen ähnliches 
Luftverteidigungssystem aufzubauen. Das zog gewisse organisatorische Veränderungen 
nach sich. So wurde 1948 die optische Luftbewachung des Heeres in die Luftwaffe 
Uberfllhrt. 

Die Entwicklung bzw. Anschaffung der Radarausrilstung veranschaulicht u a, welche 
Schwierigkeiten Schweden hat, in abgesperrter Lage wie 1939 bis 1945 oder zur Zeit des 
Kalten Krieges, als man sich keinem der neuen Machtblöcke anschliessen wollte, mit der 
internationalen militärtechnischen Entwicklung Schritt zu halten. 
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Varför led Röda Gardet i Finland nederlag?* 

Av Jussi T Lappalainen 

Medan kriget vårvintern 1918 rasade i Finland, publicerade de vita en 
propagandaaffisch som de lät utsprida på den röda sidan. Affischen 
hette kan den röda erövra den vita? På kartan syns det lilla röda Finland 
och det vida vita Finland: de rödas situation verkar vara'hopplös. Men 
det var propaganda, och detaljerna förbigås och sakerna förenklas 
alltid av propagandan. Så hände det ock nu. Om det vore så enkelt att 
erövringarna skulle bero enbart på arealens storlek, skulle det 
hellenistiska världsväldet aldrig ha kunnat skapas, inte heller · det 
romerska riket. Fast det röda Finland var litet, hade det dock 
odisputabla fördelar på sin sida - fördelar som de vita förbigick i sin 
propaganda. 

Fördelar och nackdelar 
I slutet av januari och i början av februari 1918 skilde en tudelning 

det röda området från det vita. Landets resurser tudelades enligt 
följande: 

Röda Vita 
Areal 16 OJo 84 % 
Invånare , 45 % 55 % 
Bruttovärde av industriproduktion 77 % 23 % 
Arbetare i industrin 73 0/o 27 % 
Järnväg m/landktn2 34 m 8 m 
Lokomotiv + vagnar 460 + 17 000 95 + 1 050 

Det röda Finland omfattade således bara en sjättedel av landet. Men 
det var tättbebott; i synnerhet koncentrerades industriarbetarna som 
var röda gardets kärntrupp i den rika sqdern. Under dessa 
omständigheter skulle man ha kunnat vänta ett gott re�ryteringsresuI
tat: Spannmålsförråd per invånare var större i söder. Overhuvudtaget 
kan vi säga att södern hade en större mängd av ekonomiska resurser för 

föring än norra delen av landet. Ett undantag var dock att Finlands 
les guldreserv under världskriget hade förflyttats till Kuopio. 
· födas bättre kommunikationsförhålianden i södra Finland
äftades, av att de · hade en direkt jä:rnvägsförbindelse till sin
pelare och beväpnare, Sovjetryssland. ·,
n de röda hade också nackdelar/Deras rokadbana Björneborg -
erfors - Riihimäki - Lahtis .- Kouvola - Viborg var i 

änhet utsatt för större risk att bli överfallen än de vitas. Ett 
antag var Filpulafronten, där den vita rokadbanan var närmare 

i:
•. 

öredrag:hållet på XVIII Nordiska J-Iistorikermötet i'Jyväskylä 1981-08-14. Det bygger 
· påLappalainens bok "PunakaartinSota'." Bd 1-2. Helsingfors 1981.
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fronten än den röda. Därtill hade de röda flera vägar att försvara. Deras 
långa södra kust var ett potentiellt landstigningsområde - däremot 
skyddade Bottenhavets isar de vitas stränder. Och till-sist måste de röda 
helt organisera både civilförvaltningen, det ekonomiska livet samt 
krigföringen med en helt "ny" personal, eftersom .tjänstemännen och 
industricheferna i röda Finlan� började totalstrejka. .. . . . . · · 

Vi kan nu ställa två spörsmål. För det för,sta: hur hamnade de röda 
i en situation där de måste försöka slå den lagliga senatens trupper i ett 
konventionellt frontkrig? För det andra: varför kunde röda gardet 
sedermera inte använda södra Finlands rikare resurs�r. utan led 
nederlag? 

Planer 

Det förefaller som om det.nästan vore regel, att om det i ett land 
uppstår två eller flera väpnade organisationer, som inte kontrolleras av 
en övergripande auktoritet, kommer de förr eller senare att råka i en allt 
mera upptrappad konflikt med varandra. Utvecklingen i Finland 
1917:-1918 är inte på något sätt unik, .utan ·den har med mindre 
variationer upprepat sig t ex i många av 'de länder som blev 
självständig� ffter andra världskriget. I något skede av eskaleringen når 
man en punkt där man börjar göra upp medvetna planer för att kväsa 
motståndaren. 

I verkligheten hade de röda bara två grundläggande planer. Den ena 
planen var att överta makten i Helsingfors. Den hade skisserats sedan 
novembet-1917. Ända till slutet av januari 1918 hade de röda för avsikt 
att förverkliga planen i- mars månad. De hade redan tidigare insett att 
maRtövertagandetinte skulle kunna omfatta hela landet. T ex bedömde 
man.att Öster botten skulle komma att stanna utanför denna maktsfär. 

Den andra pianen var en skyddsplan för ett vapentåg som från 
Petrograd skulle hämta vapen för de röda. Planen hade färdigställts i 
generalstaben antagligen den 23 januari. Direktiven gällde södra 
Finland, särskilt banan Petrograd Tammerfors vars stationer och 
broar skulle säkras med lokala förband. Det försvarsmanskap som 
följde med tåget skulle åter svara för dess säkerhet under själva resan. 
Ett extra tåg skulle föra män och gevär från Kouvola till S:t Michel som 
ligger vid Savolaxbanan. Planen gick ut på att säkra revolutionens 
militära förutsättningar och ett basområde i södra Finland. 

Bådadera planerna gällde södra Finland och lämnade frågan om 
norra Finlands öde öppen. Detta berodde på det att just eskaleringen 
mellan rödgardister och skyddskårister i synnerhet oroligheterna i 
Viborg som vapentåget skulle åka igenom - förmådde de röda att fatta 
beslut om maktövertagande den 26 januari. De röda måste nu börja 
omedelbart och inte längre vänta ända till mars. 

Enligt sina planer försäkrade de röda sig redan i slutet av januari om 
Helsingfors-, Tammerfors- och Petrograd-banan. Regionernas sociala 
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struktur definierade i stort sett takten i vilken dessa sedan föll i de rödas 
händer. Mot slutet av februari utvecklades det röda och det vita 
Finlands områden enligt krigets egen logik. 

Trupperna och deras försörjning 

Rekryteringen i röd.a Finland lyckades bra. Enligt sina avlöningslistor 
hade de i mars månad sammanlagt ca 76 550 beväpnade män och 
kvinnor. Då deras antal ytterligare växte i april, fast man inte mera 
hann utarbeta listor, kan vi anta att sammanlagt ca 90 000 röda bar 
vapen. Siffrorna motsvarade 5,4 OJo resp 6,4 OJo av röda Finlands 
invånare. På fronten fanns det samtidigt högst 37 000 man, dvs mindre 
än hälften av hela styrkan. 

Röda gardet bestod av en arme av tätorternas arbetare samt av de 
fattigaste av landsbygdsbefolkningen, alltså inhyses och landbruksar
betare. Jag betonar ordet tätort: arbetarbefolkningen bodde oftast i 
förstäder som administrativt hörde till landskommuner. Därtill hade en 
stor del av den finska industrin lagts längs forsarna. Torpare och andra 
arrendatorer däremot var klart underrepresenterade både i de rödas och 
de vitas led. På den vita sidan stod en arme som bestod av bönder och 
den utbildade klassen. Dess största styrka uppgipk till ca 70 000 eller 
4 OJo av vita Finlands invånare. 

Tillgången på :vapen byggde helt på ryssarnas hjälp. Dels fick de röda 
gevär från :de ryska truppernas förråd i Finland, dels sände 
bolsjevikregeringen vapen från Petrograd och Reval. Den 27 januari 
1918 hade de röda. ca 15 000 gevär, den 20 februari ca 35 000 gevär och 
80 kulsprutor. Det oaktat hade de röda svårigheter ända till den 
sistnämnda dagen. Fronterna fick inte tillräckligt med vapen därför att 
röda garden i respektive hemorter krävde gevär och ville varken resa till 
fronten eller lämna sina vapen till fronttrupperna. I slutet av februari 
och senare · hade röda gartlet också vid fronten vapen i överflöd. 
Samtidigt fanns på fronten ca 100 · kanoner och över 200 kulsprutor: 
deras antal begränsades mera av brist på skolad personal än av materiel. 
Brist på ammunition förekom endast några gånger: allvarligast var den 
i slutet av belägringen av Tammerfors. 

Försörjningen av personal måste de röda själv nästan helt 
improvisera. Provianteringen lyckades bra. Den byggde mestadels på 
lokal tvångsöverlåtelse 'som sköttes av särskilda kommitteer eller av 
själva trupperna. Röda gardet hade på fronten obestridligt mera och 
bättre mat än röda Finlands civilbefolkning. De rödas eget 
sanitetsunderhåll, Ambulansavdelningen, begränsade sig närmast till 
första hjälp; den avancerade sjukvården låg i händerna på Finlands 
Röda Kors, ordinarie sjukhus och rysk sanitetspersonal. I fråga om 
beklädnadsunderhållet hade man däremot stora svårigheter. De röda 
startade visserligen en vid beklädnadsproduktion, men behovet var 
stort. En ansenlig del av gardisterna blev utan tillbörlig vinterutrust-
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ning; I synnerhet rådde det brist på skodon, främst bland stadsborna. 
Detta försämrade truppernas humör. 

Avlöningen var den gren av försörjningen som värst misslyckades. 
Det utlovades 450 mark per månad, vilken summa var den dåtida 
yrkesmannalönen. Men den , betalades endast för två eller tre 
tvåveckorsperioder. Sedan råkade folkkommissionen ut för en hopplös 
finanskris. Vi måste dock komma ihåg, att rödgardisterna inte var 
legosoldater utan de flesta var på krigsfot för ett bättre samhälle eller 
åtminstone av solidaritet. När försörjningen som helhet rullade i någon 
mån nöjaktigt, kan vi inte heller anse dess brister som "orsak" till 
nederlaget. 

Organisationen 

Organisationen däremot led av svåra friktioner. Den första 
överbefälhavaren Ali Aaltonen - löjtnant och den enda finska 
officeren i de rödas led - avskedades för ineffektivitet den 27 januari, 
dvs redan i början av revolutionen. Bero Haapalainen som inte hade 
någon militär erfarenhet satt kvar till 20 mars. Då blev också han 
avskedad för fylleri. Under tre veckor fungerade sedan ett triumvirat -
eller trojka ....:.. som överbefälhavare, Adolf Taimi, Bino Rahja och 
Evert Eloranta. Av dessa var de två förstnämnda petrogradsfinnar och 
bolsjeviker. Den 10 april utnämndes Kullervo Manner till diktator, men 
han flydde redan två veckor senare med sina närmaste kolleger till 
Petrograd. 

Generalstaben strävade inte efter att fullfölja överbefälhavarens vilja 
utan ville hellre vara ett parallellorgan som konkurrerade om makten 
med denne och blandade sig i dennes direktiv. Som generalstabschef 
fungerade den längsta tiden fr o m  den 16 februari t o m  den 6 april 
August Wesley som utan överdrift kan kallas för äventyrare, om än en 
energisk sådan. Dragkampen i högsta ledningen vållade splittring samt 
brist på målmedvetenhet, kontinuitet och - som värst också på 
auktoritet. 

Röda gardets distriktsorganisation hade godkänts på gardenas 
representantmöte i Tammerfors i december 1917. På den röda sidan av 
dessa distrikt blev Åbo, Nylands och Kymmenedals distrikt i sin helhet 
och delvis Björneborgs, Tavastlands och Viborgs distrikt. Karakteris
tiskt var uppkomsten av Raumå distrikt under kriget. Raumåborna '
som sedan medeltiden har tvistat och konkurrerat med björneborgare 
- ville absolut inte höra till Björneborgs distrikt utan krävde ett eget.
Generalstaben försökte slå slingerbultar och uppmanade raumåborna
att sköta de viktigaste sakerna i samförstånd med björneborgarna.
Detta hjälpte inte: generalstaben måste till sist unna de uppretade
raumågardisterna ett eget litet distrikt. I praktiken fungerade också
regementena i Lahtis som ett distrikt. Distriktorganisationens uppdrag
var rekrytering, rensning av distriktet från fiender samt försörjning.
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Distrikten löste faktiskt också dessa uppgifter, om än på ytterst 
varierande sätt och med varierande inre organisation. 

De lokala gardenas ställning var mycket självständig. När också deras 
uppdrag var detsamma som distriktets, växte förvirringen. I synnerhet 
ansåg de stora städernas garden - främst helsingforsgardet - sig 
tillräckligt mäktiga att t o m blanda sig i förhållandena mellan 
överbefälhavaren, generalstaben och distrikten. Å andra sidan ville 
nästan varje bygarde kämpa på fronten som en självständig trupp. 

Röda gardets truppavdelningar bildades efter den gamla finska 
militärens modell. - Den gamla värnpliktiga militären hade upplösts år 
1901. - Kompaniet bestod i princip av 110 man - av fyra kompanier 
skulle bildas en bataljon och av fyra bataljoner ett regemente. I-röda 
Finland fanns det 12 fulla, 10 ofullständiga och · 6 nominella 
regementen. Men förutan några undantagsfall var alla dessa - såsom 
också bataljonerna - bara administrativa namn för identifiering. De 
hade ingen organisk försörjning, inte heller bar de ansvar för fronten. 
Kompaniet - vars styrka i praktiken varierade starkt - var den enda 
i verkligheten fungerande enheten. Kort sagt: de röda hade ingen tydlig 
militär hierarki. 

Frontledningen tillkom ytterst tillfälligt. "Någon" av de chefer som 
fungerade på frontavsnittet fick överta befälet. Den 18 februari delades 
den röda fronten officiellt upp i tre huvudavsnitt. I princip hade dessa 
�xisterat redan f.rån krigets början, men i praktiken hade småfronterna 
varit helt självständiga. Inte heller efter den 18 februari kunde 
huvudfronterna obestritt föra befäl över småfronterna, som ofta vände 
sig direkt till överbefälhavaren. 

Befälet och dess ställning 

Befälhavarna i röda gardet kan vi dela i fyra grupper. Den första 
bestod av underofficerare och män i den gamla finska militären. Deras 
militära skolning var dock ytterst formell och föråldrad. Därtill 
närmade sig också de yngsta av de gamla soldaterna 40 års ålder som 
är en ganska hög ålder för en kompanichef. I den andra gruppen fanns 
män som tjänstgjort vid den ryska militären eller som annars hade 
krigserfarenhet. Alla ryska frontledare och instruktörer hörde 
naturligtvis till denna grupp, men därtill hade flera finnar krigserfaren
het, t ex en hade den både från japanska kriget och från världskriget. 
Den tredje gruppen fick sitt förmanskap av brokig erfarenhet. Vistelse 
utomlands, språkkunskaper, partiverksamhet m m  låg i bakgrunden för 
valet - t ex August Wesley hade just kommit tillbaka från Amerika. 
Och till sist bestod den fjärde gruppen av män som i allmänhet kunde 
hålla sig framme. Det har någon gång sagts att skådespelarna var en 
särskilt framstående grupp bland de röda befälhavarna. Sanningen är 
att yrkesskådespelarna var rå - i striden bara tre - men däremot hade 
många i arbetarrörelsen varit ivriga och skickliga amatörskådespelare: 
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de kunde spela officerare. I alla de fyra grupperna fanns det duktiga 
befälhavare som männen instinktivt litade på, men däribland odugliga. 

Vad beträffar ryssarnas andel i ledningen, så fanns det bara några 
som var av större betydelse. Den viktigaste var överste M S Svetjnikov, 
en bolsjevik som först ledde de rödas norra Filpulafront och senare 
tjänstgjorde som'närmaste medhjälpare till överbefälhavaren. Överste
löjtnant Bulatsel och kapten Vladimirov var medhjälpare till 
huvudfronternas befälhavare, I Aleksandrov, A Osipov samt A Stol bov 
var viktiga frontledare. Det är värt att iakttaga att Aleksandrov och 
Osipov var födda i Finland, genomgått finsk skola och behärskade 
således fullständigt finska språket.· Stor nytta hade de röda också av 
ryska artilleri- och·kulsprutespecialister, både officerare och män, vilka 
tjänstgjorde som instruktörer. Av ryssarna deltog i striden samtidigt 
högst 2 000 man: vi kan säga att av de röda frontmännen var den 
överväldigande majoriteten finnar. 

Befälhavarnas svaghet var deras bristande sakkunnighet - ryska 
officerare hade nog den men de opererade på en sådan nivå att de flesta 
underordnade inte kunde förstå deras tankar. Därtill kom att 
förmanskapet som sådant inte var någon auktoritet i röda gardet. Detta 
synes ha varit svårt att förstå särskilt för den gamla militärens män. De 
försökte genomföra en formell disciplin genom hårt uppträdande men 
de misslyckades. Befälhavarna valdes ju av sina egna män, likaledes 
avskedades de av dem. Orsakerna till avskedandena bildar en vid skala. 
Det finns anklagelser för partiskhet, usel förmåga att läsa och räkna, 
allmän oförmåga, slapphet, superi, sturskhet, pösighet, drickande med 
herrarna, men även anklagelser för "verksamhet med iver i 
borgarsällskap" samt för "storhetsgalet spel". 
· Disciplinens egentliga kärna, obetingat utförande av förmannens
befallning var ingalunda axiom i röda gardet. Man kunde nog utan ett
· knyst lyda den närmaste befälhavaren, om denne hade medfödd
ledarförmåga. Men det demokratiska röda gardet kunde också börja
överlägga om överbefälhavarens eller frontledningens direktiv för att
godkänna eller underkänna dem. Därför var det omöjligt att föra någon
egentligt hierarkiskt ledarskap.

K,:igskonst 

Under dessa omständigheter blev taktiken en serie av ·allmogemans 
naturliga avgöranden. En del av dem var alldeles riktiga - t ex 
stödjepunkter syns ha valts, om än nära byar där man kunde logera, 
men meningsfullt med avseende på terrängen. En del var tvärtom 
ingalunda meningsfulla avgöranden, t ex det att man utspred sina 
trupper för anfall utan någon som helst tyngdpunkt och taktisk reserv. 
I sitt strategiska tänkande förstod de röda tydligt vikten av sin egen 
rokadbana1 dvs petrogradbanan, och å andra sidan ·också vikten av de 
vitas rokadhana. Däremot förstod de inte att skapa strategisk 
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kraftsamling eller att ha strategisk reserv heller. De underskattade också 
faran från Tysklands sida. 

Vi har sett att de rödas svårigheter inte låg på den materiella sidan. 
Men de hade ingen klar militär organisation, ingen tillräckligt tydlig 
målsättning, inga planer som skulle ha baserat sig på truppernas 
skicklighets- och färdighetsnivå, inte heller någon målmedveten 
ledning. På fronter). opererade en mängd självständiga trupper som 
hade en ytterst · outvecklad taktik, som var tämligen outhålliga i 
vinterterrängen och som hade fallenhet för panik. Det finns en 
gemensam nämnare för alla dessa svårigheter. Den är brist på militär 
skolning och erfarenhet på alla nivåer. De röda hade inga medel att 
avhjälpa denna brist. De kunde inte välja sina förfaringssätt, de drevs 
till dem. 

Vi kan inte säga att de vita trupperna i början skulle ha varit fria från 
samma problem. Så länge skyddskårerna hade en karaktär av frikårer 
skiljde de sig ingalunda märkbart från de röda gardena. Men 
skyddskårerna hade bakom sig den erfarna högsta ledningen, de fick 
utbildade finska och svenska officerare och i synnerhet hade de till sitt 
förfogande den finska jägarbataljonens män som i Tyskland fått en 
grundlig skolning och krigserfarenhet. Genom ett konsekvent 
organisationsarbete och skolning skapades i vita Finland en verklig 
arme som var överlägsen röda gardet. Det är rent av tragiskt att se, hur 
hjälplösa de röda var när den vita armen började sin tammerforsoffen
siv i mitten av mars. 
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Södra Finlands kommunikationer 1918 
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Zusammenfassung 

Ehe 1918 der Biirgerkrieg in Finnland ausbrach, hatte die Fiihrung 
der Roten Garden geplant, im März die Macht in Helsinki zu 
iibernehmen. Ihr zweiter Plan galt dem Schutz eines Zuges, der Waffen 
aus Petrograd heranföhren sollte. Die steigende Spannung zwischen den 
Roten Garden und den biirgerlichen Schutzkorps veranlasste die Roten 
dann, bereits am 27. Januar, als auch der Waffentransport eintraf, 
loszuschlagen. Die Roten sahen sich jetzt in einen konventionellen 
Frontenkrieg verwickelt, för den sie nicht geplant hatten. Das rote 
Fjnnland hatte jedoch, weil dichter besiedelt und entwickelter, bessere 
wirtschaftliche Voraussetzungen för einen Krieg als das weisse, 

· Ausserdem gab es dort ein besseres Kommunikationssystem als in dem
von den W eissen kontrollierten Finnland.

Auch konnten die Roten die meisten Männer und Frauen rekrutieren,
nämlich etwa 76 000. Insgesamt standen etwa 90 000 Rotgardisten unter
Waffen. Man war auch verhältnismässig gut mit russischen Waffen
versehen und hatte einigermassen ausreichend Verpflegung. Aber im
iibrigen bereitete die Versorgung Schwierigkeiten.

Die Organisation litt unter schweren Reibereien. Dreimal wechselte
man den Oberbefehlhaber, der stets in Gegensatz zum Generalstab
geriet. In der Organisation gab es auf Bezirks- und Lokalebene sowie
bei den Verbänden und der Fiihrung auf den einzelnen Frontabschnitten
grosse Unterschiede. Tatsächlich war die Kompanie die einzige
funktionierende militärische Einheit.

Die Rotgardiesten 
1
wählten ihre Offiziere selber. Die Wahl fiel auf

Männer und Unteroffiziere der alten finnischen Armee, auf Personen,
die anderweitig Kriegs- und andere Erfahrungen gesammelt hatten,

· sowie auf Leute, die sich vordrängten. Die Schwäche der Befehlhaber
war ihre mangelnde Sachkenntnis. Man kann kaum von einer
hjerarchischen Fiihrungsorganisation oder von Kriegskunst auf seiten
der Roten Garden sprechen.

' Gerade die mangelnde militärische Schulung und Erfahrung auf allen
Ebenen war der gemeinsame Nenner för alle Schwierigkeiten der Roten.
In dieser Hinsicht War die weisse Armee der roten immer iiberlegen.
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The influence of the armed forces on the transformations of 
society in Sweden, 1600-1945* 

By Gunnar Arteus, Ulf Olsson, Kerstin Strömberg-Back. 

The armed forces form an integral part of society. Their recruitment 
and armament, organization and tactics - all this reflects more or less 
clearly the technical leve! and socio-economic structure of society. 
Hence, changes in the armed forces may normally be explained as due 
to transformations in the fundamental structures of society. Of course, 
this relationship does not apply mechanically, or in a short perspective. 
Changes in the strategic position of a country may have profound 
effects; new ideas and doctrines about the organization and tasks of the 
armed forces may emerge and rapidly lead to important changes. Yet 
the possibilities of variation are in the final resort limited by the frames 
set by the basic economic and social structures of society. 

For these reasons - as a matter of course - studies of the interaction 
between changes in the armed forces and in society are normally 
focused on how the armed forces reflect societal changes. The aim of 
this paper is, however, the reverse. The authors do not believe that 
military factors are of supreme, or special, importance in the process of 
change in society, b,ut it seems to them that the recruiting, organization, 
technology, educational system, and politics of the military forces are 
more important factors in this process than is commonly perceived. 

We shall try to find e.xamples in modern Swedish history indicating 
that the armed forces have had a more or less independent röle in the 
historical process. In some cases we believe we can give proof that the 
influence of the armed forces led the development in a certain direction. 
In other cases we rather point to neglected explanations in part, or 
present hypotheses which seem to us fruitful as a starting-point for 
further research. 

It may of course be questioned whether the armed forces can ever be 
attributed an exogeneous, explanatory röle in an analysis of the process 
of change in a society. Behind the army it is e.g. always easy to 
distinguish the State with its group and dass interests. The actions of 
the armed forces are always 'based on the interna! power structure and 
the international relations of the country. All historical research should 
deal with history as a whole, history in unbroken continuity. But in 
practice historians have to choose a point of departure. We think that 
the armed forces of the country, their demands and actions can 
sometimes be a meaningful starting-point, at least as far as certain 
periods in Swedish history are concerned. 

* Denna artikel återger i något reviderad form ett föredrag vid den internationella
militärhistorikerkonferensen i Bukarest 1980.

133 



I 

1. State organization in the 17th century

In the 17th century, the organization, Le. the structure and activities,
of governmental power began to show distinctly modern forms in all the 
major European states except Great Britain and Turkey. Recent 
investigations seem to prove conclusively that the army was 
instrumental in starting and promoting this development in most of the 
states concerned. 

It was an age of almost continous, and frequently very intense, 
warfare in Europe; and few princes could do without a strong, regular 
army if they cared to keep their territory unravaged and undiminished, 
or wanted to enlarge it. Such an army, however, required so much 
money and man-power that it soon became urgent for the government 
to · improve the systems of financing state expenditure, and of 
controlling the population. The civil administration was enlarged and 
given more authority: the germ of modern bureaucracy. And when the 
civil officials were in want of force to extort the required amount of 
recruits, or taxes, from the population, the new army was there to 
provide it. 

In several of the states concerned, the army also provided the 
monarch and his administration with the show of force that was needed 
to eject the fetidal aristocracy from their central position: in 
government; for the bulk of officers in the new army had few interests 
in common with the great lords, but had a lot to gain from siding with 
the monarchists in the struggle for control of state affairs. Thus, the 
army assisted decisively in establishing royal absolutism in e.g. Sweden, 
Russia, and France. 

After this general, and certainly schematic, expose of the military 
inluence on the restructuring and activating of state administration in 
17th century Europe, we will now look more closely into the case of 
Sweden. 

In his campaigns before 1630, Gustavus Adolphus recruited his army 
mostly with conscripted Swedish peasant lads, and financed most of his 
military expenditure wifä taxation. The losses in men reached terrible 
proportions, and the cost in money was heavy, in these campaigns, 
victorious as they were. But the King and his advisers were loath to 
abandon their successful policy of conquest. More soldiers, and new 
taxpayers, had to be found. Traditionally, the basic unit for taxation 
and conscription in Sweden was the farmstead (gården). Now, however, 
the government introduced a system C'blessed'' in retrospect, especially 
by demographers and social historians) for. the registration of 
households (several of which were often found on a single farmstead) 
and individuals as well. Thus it was possible to procure a niuch larger 
number of objects for taxation and conscription. The clergy were 
ordered to administer the system locally, and so were effectively 
incorporated into the royal bureaucracy (and enrolled in the armys 
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recruiting service). A Swedish historian (Sven A Nilsson) has aptly 
called the system "a very clear, and rather frightening, expression of the 
demand from the new, powerful government for total control · and 
mobilization of the population''. 

The pressure of taxation and conscription in Sweden lessened greatly, 
when the army moved into Germany in 1630. By successful 
campaigning and bargaining, it was soon able to feed, equip, and pay 
itself tolerably, without draining the economic resources of the home 
country; and at the same time, it could af ford · to hire foreign troops 
instead of ha ving to recruit by conscription at home. 

The wars of Sweden in 1630-1648 and 1655-1660, being victorious 
and mainly taking place abroad, thus caused the goyernment no 
unmanagable financial problem - so long as the lasted. Peace changed 
the situation very much for the wors�: accumulated, huge debts had to 
be settled;, thousands of mercenaries had to be paid off; the permanent 
military forces could no longer be maintained without large, regular 
appropriations of Treasury funds; a multitude of army officers and 
other persons claimed "recompens" for various services during the war 
(like working unpaid for long periods); etc. The government chose an 
expedient, but basically unsound policy in handling the financial 
problems of demobilization. Schematically represented; this policy 
meant giving away a major part of the revenue from freehold farms 
(skattehemman)_ and from farms on the Crown demesne (kronohem
man) as "recompens", or as security for for loans, or even for 
instant cash. A lot of army officers and many civil servants profited 
from this policy, but, the lion's share went to those great families who 
ran the domestic affairs of Sweden in the period 1632-1676. 

Having thus surrendered most of the ordinary revenue, the 
government had very little money to spare for the armed forces in the 
years after 1660. And when Sweden was invaded by Danish armies in 
1676, the King (Charles XI, then 20 years old) found the Treasury 
practically empty, the warships in decay, and the troops badly equipped 
and fäw in nu111-ber. 

The hard-fought war of 1675-1679, though vic;torious in the end, 
cost Sweden dearly in men and money; and the Diet of 1680 while 
recognizing the immense, Treasury deficit, had to face the imperative 
tasks of building a new fleet, and of keeping the army perpetually 
strong and semi-mobilized in the future. It seemed hardly feasible to 
meet i;he financ!a! demands by,taxation alone; and neither the King nor 
the Diet was w1llmg to try that course of act10n, anyway. The Clergy, 
the Burghers, the Peasants, and a majority of the Nobility combined in 
forcing a resolution that most of the property donated by the 
government to the nobility in the 17th century, should be taken back 
(the so-called reduktionen): The resolution became government policy; 
andthe revenue from the farms concerned was permanently and directly 
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assigned to the pay of army officers, and to the maintenance of the 
cavalry (the so-called indelningsverket). 

The King and his advisers had organized the action which broke the 
economic power of the great families, Breaking their power in 
government, proved even less difficult. At the end of the diet, the King 
was declared to be absolute ruler in matters of policy and 
administration (and was given unlimited legislative authority at the Diet 
of 1682). : . 

The part acted by the military in the revolution of 1680, has for 
reasons not to be discussed here - been overlooked by nearly all 
historians. Still, it was crucial. The army - conspicuously represented 
in the capita! by the Life Guards and a host of officers (at Court and 
at the House of Nobility) - could, simply by a threat of violence, have 
blocked the actions resulting in the confiscation of aristocrat property, 
and in the autocracy of Charles XI. Instead it was, from motives of 
self-interest, hotly in favour of those actions; and that fäet, of which 
everybody at the Diet was aware, made all resistance futi!e, 

Politically, the King was the largest, if not the only, gainer from the 
revolution. His power in government business had become practically 
absolute, and he now commanded an army for whose maintenanc� he 
no longer had to solicit money from the Diet. In terms of finan�ial 
liberty of action, howeve,;, his gain was comparatively small. The 
property confiscated from the aristocracy, had in fäet been turned into 
a kind of army property - and was to prove very much harder for the 
central government to recover. The army' s economic gain was far more 
substantial. The construction of the indelningsverket assured that 
officers would receive their pay no less regularly or fully than the Crown 
collected its ordinary rents, and since the major portion of their pay 
consisted of a fixed amount of grain, they were relatively safe from the 
usual worry of wage-earners in times of inflation. 

The indelningsverket (as defined above) was preserved for nearly 200 
years, with momentous consequences for the conditions of governmen
tal activity. It has been computed (Arteus 1977) that, in the period 
1735-1771, no less than about 1/3 of the yearly revenue was locked up 
in this system. There were thus no large sums of government money 
available for spending on e.g. educational reform, extension of medical 
services, or technological development. Few politicians, however, cared 
to question openly the good of the system, <luring the 18th and early 
19th centuries. That was an age when three consecutive regimes had 
been overthrown in 1718-19, 1772, and 1809 -·because they were 
attacking or otherwise jeopardizing the · privilegies of military 
corporations. 

2. Guns and small arms in the 17th century

The European national states emerged under prolonged military
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conflicts. The State power manifested itself not least through 
penetration and exploitation of its territory in pursuit of resources for 
its armed forces; resources of men, money and equipment. In the 
transition period between the Middle Ages and the Modern Age, 
warfare changed gradually, as a result of the introduction of 
powder-propelled missiles, one of the most revolutionary innovations 
ever in weapon technology. Success on the battle-field depended more 
and more on how well armies had adapted themselves to the new ideas. 
The victories of the Swedish armies in the 17th century European wars 
were largely due to skilful exploitation of up-to-date weapons. 

During the period around 1620 the need for muskets and artillery was 
to a large extent covered through imports from Holland and Germany. 
The heavy demand on the European weapon market made supply 
uncertain, and the dependence on foreign suppliers worried the 
Governmen.t. An important aim for Gustavus Adolphus was 
consequently to build up a capacity for the manufacture of weapons 
which , was sufficient for the armed forces , after their recent 
reorganization. 

Since the middle of the 16th century the State had tried to stimulate 
manufacture of weapons in Sweden. The counHy certainly had the 
required natura! resources - she had ore, water-power and forests for 
charcoal production but capita! and skilled labour were largely 
lacking in this proyincial part of Europe. However, through an alliance 
between the Government, which claimed hegemony in all production of 
weapons in the country, and leading Dutch intrepreneurs, above all 
Louise De Geer, a rapid change was effected in the 1620's. With the 
assistance of Dutch capital and W alloon man power, manufacture of 
cast-iron guns and other weapons developed swiftly. The production 
did not only cover the needs of the Swedish armed forces; it was also 
possible to export considerable quantities of Swedish weapons. About 
1650 Swedish cast-iron guns dominated the European arms trade. 
Sweden also produced the light metal guns which were of prime 
importance for the field army. 

There were also important changes in the production of small arms. 
These were partly the result of the same alliance between the State and 
Dutch tradesmen. There exi�ted already a system whereby same farmers 
paid taxes in the form of wrought iron rifles. Now these smiths were 
forced to move into a limited number of towns where so-calledfaktorier
were established. In tl;lis way manufacture could be supervised by public 
foremen and standardized with the aid of centq:tlly manufactured 
prototypes. Workinghours were fixed, workirtg discipline was 
improved, and specialized categories of workers were formed. 
Water-power was used to an increasing extent, e.g. in grinding and 
drilling barrels. 

When, in the spring of 1630, Gustavus Adolphus moved his army 
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comprising 30.000 men to Germany to interfere in the Thirty Years' 
War, it was equipped with weapons which had been manufactured in 
Sweden. Among other things it had guns and muskets which where 
among the best in Europe. 

The development of the weapon industry entailed interesting changes 
in the Swedish economy. The production of guns was important for the 
exports, but provided also contacts with technically and economically 
leading parts of Europe. The imported labour brought with them a 
craftmanship which was to leave its mark on the iron industry, so 
essential in the Swedish economy. In the manufacture of muskets, the 
state iniatives meant important steps on the way from rural handicraft 
to modern forms of production. In the 18th century the faktorier 
developed further, directed by the state policy, and became both 
technically and socially a predecessor of the modern factory industry. 
The need of the armed forces for regular supply of very ef ficient 
weapons, and the extensive involvement of the State in the arms 
production, thus resulted in a weapon industry which initiated the 
process of economic change and therefore had an important influence 
on the development of society as a whole. 

3. Urbanization in the 17th and 18th centuries

Urbanization is a conspicuous aspect of the societal transformation
in the modern era; and in the case of Sweden-Finland, defence policy 
was clearly the mast important factor not only in the founding of 
several cities, but also .in the spectacular growth of some cities, in the 
period 1619-1765. The possible significance of army garrisons, or 
naval bases, in matters related to urban growth, is not generally 
recognized by historians, however - probably because few among us 
have cared to make it clear to ourselves how many people were actually 
dependent on such establishments for their ordinary livelihood: the 
personnel, military and civilian, and their families; the domestic 
servants of commissioned officers; the various suppliers, and their 
families; and others. 

The number of such people in a typical garrison city in 18th century 
Sweden-Finland, can be estimated at 3.000 or more; and around 1750 
there existed in the country no more than 10 cities (out of 104) with 
more than 7. 000 inhabitants. Garrisoning a small town, if only with one 
battalion, would evidently in a few years change the place into one of 
the country's major urban areas at the time. The development of 
Helsinki, and of Degerby/Lovisa in south-western Finland, offers the 
best examples. · · · 

Naval bases could, for obvious economic reasons, be even more 
effective than army garrisons irr creating major cities from almost 
nothing. The early history of Carlscrona shows in a striking manner the 
extraordinary ubanizing· power of an naval station. This city was 
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founded in 168(Ho serve as the permanent base for the main fleet. The 
chosen site - some islands off the southern coast of Sweden was 
excellent from a naval point of view, but practically uninhabited in 
1680. It took less than twenty years, however, for Carlscrona to grow 
into the third largest city (in terms of population size) of the realm. 

4. Conditions of social mobility
It can b'e argued with strong empirical support that the rate of social

mobility has a powerful effect on the mode of structural change in a 
society. In societies where it is easy for elever individuals to move 
upwards in !arge numbers, the social transformations tend to be 
gradual, and peaceful; while revolution is the typical form of structural 
change in societies where the upper classes are more or less closed to 
low-born people, however talented. It is obvious that Sweden <luring the 
period in question (1600-1945) should be classified as a society of the 
former kind. Tci what extent has the comparatively high rate of social 
mobility in Sweden been due to the military system? 

War is always a powerful factor of social mobility; and Sweden was 
profoundly affected by many wars of long duration in the 17th and 18th 
centuries. These wars opened a world of opportunities for ambitious 
men who joined the military forces, particularl

i

y' the army. And the 
military career represented in practice the only way to high position in 
sodety for those who were neither noble nor propertied nor 
university-trained; for Sweden in those days was a peasant country with 
little commerce and less industry, and kept its civil administration as 
small as possible in order to save money for the army and the navy. A 
sort of measure - crude, but serviceable - of the influence of the 
military system on the conditions of social mobility in Sweden <luring 
the great power era (1611-1718) is provided by a recent study of the 
Swedish nobility (Elmroth 1979). It shows that almost 50 Ofo of the 
persons raised to the nobility in Sweden between 1610 and 1719 were 
officers of the armed forces. We can be sure that many of these officers 
were the sons of yeomen, non-commissioned officers, petty officials, or 
parochial clergymen, while very few of the civilians who became 
noblemen had risen from such low strata of society; 

Since 1815, the armed forces of Sweden have not been engaged in 
actual warfare; and consequently, they could no more offer the 
prospects of rapid social climbing which had for so long been inducing 
so many elever yom1g men from the poor cl�sses to enlist. In the Great 
power era, a private soldier of humble origin could reasonably hope to 
obtain a lieutenant's commission by ability in con'lbination with luck 
and a long war. But in the 19th century, a peasant lad who enlisted 
would, if successful, end his career as a sergeant-major (fältväbel). Still, 
he had then done better in w'orldly terms than he would probably have 
managed to do elsewhere in Sweden, for the structure of its labour 
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market had not changed much since the 17th century (see above). 
Moreover, a senior non-commissioned officer in 19th century Sweden 
was regarded in rural areas as being nearly a gentleman (ståndsperson); 
this was presumably due to his having received portions of a higher 
education (post elementary-school). in the course of his professional 
career. Also, he was paid enough to be able to grant at least one of his 
sons the social privileges of a secondary-school training. 

The kind om social rise in three generations of a family (peasant -
NCO - student) that is outlined here, was of frequent occurrence, and 
'ctemonstrates graphically the continued importance, during the 19th 
century, of the country' s rnilitary system as a social mobility factor. 

The conditions of social mobility in Sweden began to be transformed 
in the decades around 1900. The major factors in this process - which 
has largely changed the composition of the country's upper classes 
were a multiplication of the demand for managing, technical, and office 
personnel in commerce, industry, and the public services and a vast 
extension of the accessibility to higher education. As a natura! 
consequence of the process, the military system has become far less 
important as a factor of social mobility in Sweden.' 

Swedish so�iety has for some time been an object of fairly keen 
political, journalistic, and scientific interest abroad, as presumably 
representing an especially instructive case of peaceful structural change. 
It seems evident that the conflict of classes in Sweden has only 
incidentally become so embittered as to turn actually violent; and most 
observers agree-that the comparatively high rate of social mobility has 
been one cause, if not the prime cause, of the evolutionary mode of 
social restructuring in this country. What calls for particular attention 
here, is the very effective promotion of social mobility that was a 
consequence - unintended, it is true - of the country's military system 
in the 17th and 18th centuries. 

5. Rearmament during the Second World War

There are interesting parallells between the arms production in the
period around 1620 and the period around 1940. The development in 
weapon technology in the world took another important step forwards 
in the interwar period of 1918-1939. The use of firearms had reached 
a climax during the First W orld W ar. At the same time, the lack of 
mobility in the heavy. fire of an attacking force had made it difficult to 
win decisive victories. After a breakthrough it took long time for the 
attacking forces to move the artillery forward and in the meantime a 
successful counterattack was easy to deliver. Deadlocks therefore often 
developed on the fronts. Bombers, fighter-bombers and tanks were 
logical steps in the mechanization of war. To the propelling power of 
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gunpowder, which had once replaced human muscular power, was now 
added the accumulated energy of oil, released in the combustion engine. 

The Swedish armed forces had very limited economic resources 
<luring the period 1918-1936. They could not keep pace with the 
development of weapon technology in the leading countries. After this 
period they had better possibilities to acquire war equipment, first 
through a new parliamentary decision regarding the armed forces, and 
then at the outbreak of the Second World War when the budget 
allocations to the armed forces were made ten thnes as large as before. 
This heavy quantitative rearmament took place at the same time as the 
authorities wanted to bring about a qualitative renewal1 of the armed
forces, among other things through building up a· tank force and an 
independent air force. The task was not made easier by the fäet that it 
had to be carried out chiefly while. a world war was goir,.g on near the 
frontiers of the country and the possibilities of importation became 
more and more limited. Hence, Sweden was forced rapidly to build up 
a modern weapon industry, capable of supplying a fighting force with 
modern equipment. 

From the middle of the 30' s, the State promoted Swedish aeroplane 
manufacture, which had been on the decline in the 20's. The efforts to 
create an effective aeroplane industry culminated in 1939, when 
Sweden's leading finance groups combined their resources after an 
initiative from the, State and formed Svenska Aeroplanaktiebolaget 
(SAAB), which through an agreement with the State was granted a 
monopoly of aeroplane production 1n the country. In the same way the 
capacity of the country for manufacturing aeroplane engines was 
concentrated to one company, Nydqvist & Holm AB (NOHAB). With 
the assistance of the authorities, the growth of the two companies was 
speeded up. Originally, the Swedish air force had been heavily 
dependent on imports. Towards the end of the war it coult get 
aeroplanes made in Sweden and of Swedish construction. 

If the Swedish production of aeroplanes had lagged behind in the 
international development, this was even more true of tanks. In spite of 
certain experime1,1ts with the new. weapon there were only 10-15 tanks 
in Sweden in the mid 30's, most of them imported. The plans to build 
up a tank force with the aid of imported equipment were checked by the 
European conflicts and the outbreak of the world war. Instead Sweden 
began to manufacture her own tanks. The production plans were drawn 
up by the state authorities. The oar factories Scania Vabis and Volvo 
were immportant contributors. 

Generally speaking, the Swedish engineering industry was utilized to 
a large extent in the production of war equipment. This was true not 
only of such compaines av Bofors which had previously manufactured 
weapons. For several years more than one fourth of the total 
engineering capacity of the country was employed with work for the 
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armed forces. These orders played an important röle for the economic 
result of the industry and gave it a flying start when the export markets 
were opened af ter the peace in 1945. 

It is true that the production of war equipment decreased after the 
end of the war, but it was expanded again about 1950. Sweden did not 
join either of the two military alliances which were formed; and needed, 
in her own opinion, a modern and independent defence system in order 
to be able to maintain her foreign policy doctrine ''non-alignment in 
peace, aiming at neutrality in war." The same weapon industry which 
had evolved during the Second World War therefore continued to 
develop and deliver defence equipment for several decades after the 
war. Particularly important was the aeroplane industry. Thus one effect 
of the Swedish rearmament during the war was the rise of a modern 
defence industry and a reinforcement of the branches of the engineering 
industry that could benefit from steady sales and liberal governmental 
research support. During these years representatives of the armed 
forces, Swedish industry, and the government bureacracy were also 
welded together to a group which for a long time would take up a 
central position in the military, economic and political life of the 
country. Space does not permit us to investigate the character of this 
group which might, with a vague term, be called a ''military-industrial 
complex''. Suffice it to say that this field seems to be one of the most 
rewarding for anyone who wants to study the military influence on 20th 
century Swedish society. 
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Politics in the armed forces: A contemporary problem in 

historical perspective* 

By Olav Riste 

Introduction 

As from 1 January 1980, Norway has on a trial basis put into effect 
arrangements aimed at giving conscripts the opportunity to participate 
in organised political activity in their spare time, <luring the 12-15 
month period of their initial peacetime military service. Basically, the 
arrangements grant those serving in the armed forces the same rights as 
ail other citizens to membership in political organisations, and to 
participation in any form of legal political activity, provided it takes 
place outside military areas. Officers and other ranks may for example 
participate in legal political demonstrations as long as these are not 
directed against the national defence establishment, and providing 
civilian clothes are worn. The expression "political demonstrations" 
here covers also the public distribution of political tracts, leaflets, etc. 
The main !imitation is that it is not permitted to organise party political 
groups or other political associations, nor to circulate political appeals, 
resolutions, etc, inside military areas. 

The arrangements make it a duty for every military unit to facilitate 
contact between tlie conscripts and local associations of political 
parties. In cases where the youth organisations of recognized political 
parties organise meet\ngs in the neighbourhood, the defence 
establishment may be required to arrange transport for conscripts to 
such meetings. Military commanders of camps or local stations are also 
required to cooperate with local party organisations to provide 
assembly rooms for meetings intended for conscripts. The youth 
organisations of natiönally registered political parties, ten of which are 
listed in the regulations as covering the whole spectrum from the young 
marxist/leninists to the young conservatives, have the right to hold at 
least one such meeting within the camp each year. Included in the 
arrangements are also detailed provisions about special meetings for the 
presentation of the platforms of each political party prior to national 
or local elections. In their free time conscripts may also, with certain 
!imitations, organise study groups based on literature or material
ptovided by politkal parties. 1 

, The opportunities thus provided' for organised party political activity 
by personnel serving in the Norwegian armed forces are the outcome of 
a lengthy debate in Norwegian politics. In order to understand the 
development of this issue, however, we need to look beyond this debate 
and set the whole question,into a_ wider perspective. 

* Föredrag hållet vid den internationella militärhistoriker konferensen i Bukarest 1980.
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I 

According to the Norwegian Constitution every citizen has the duty 
to take part in the defence of his country. 2 This is generally interpreted 
to include a corresponding duty to undergo rnilitary training in 
peacetirne, as a preparation for service in the defence of the nation in 
wartime. This provision reflects the concept of the citizen's army, with 
its corollary of an integration of the arrned forces with society. This 
integrated concept of citizenship and defence of the nation has ·many 
ramifications, one of them being the preservation of the soldiers rights 
as a citizen while serving in the armed forces. Among the most cherished 
rights of the citizen in a democratic society is the right to share in the 
demqcratic politicaJ process, culminating in the right to vote in 
elections. Coupled with this is the right of every citizen to freectom of 
expression, including the right to criticise the government. Due to the 
special nature of military service, the exercise of those rights by d.tizens 
serving in the armed forces must necessarily be somewhat limited as 
compared to normal civilian life. However, any !imitation of those 
rights must in principle devolve directly from the disciplinary 
requirements of military service, and must be explicitly formulated. 

Before the second world war, the inherent possibility of a conflict 
between the citizen's democratic rights and the special requirements 
imposed by military service hardly ever surfaced as a practical problem. 
For one thing, the period of military service was short. At any rate, the 
necessary !imitations on the soldier' s rights as a citizen when serving in 
the armed forces seemed at the time stifficiently covered by the 
provisions of the military penal code dealing i.a. with insubordination, 
subversibn, incitement to disorder, and - in time of war- treason.: 

The problem in its more modern form arose within the Norwegian 
armed forces for the first time in December 1942. Norwegian territory 
was then occupied by the Germans, and the Norwegian Government, in 
exile in Great Britain, was in the process of building up armed forces 
on foreign soil. During 1942, groups of Norwegians in exile in Britain 
who were dissatisfied with the policies of the Government began signing 
appeals with various demands for reform.4 In particular, a gro11p of 
Norwegian officers and civilians in December 1942 launched an appeal 
to the Government to set up an advisory council, composed of el'�cted 
representatives for Norwegians in exile. There was nothing particularly 
subversive in this appeal in itself. But the matter became one of con\!ern 
for the Defence Command when the intelligence services could report 
that the appeal had been circulated in the camps of the armed forces, 
with requests for signatures.5 On receiving this information, the Chief 
of Defence promptly issued an order to the services that if such 
circulation was taking place, whether for the collection of signatures or 
otherwise, it would have to stop immediately. 6 

The Chief of the Army, however, remonstrated with the Chief of 
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Defence against this order. In his view it was doubtful whether the 
military authorities had the right to prevent soldiers any more than 
other Norwegian citizens from signing the appeal in question. He based 
this on the fäet that the appeal "is not of a military nature - it does 
not concern military aff airs at all and therefore does not come within 
the province of military disciplinary authority' '. 7 The Chief of the Army 
thought it unwise to try to stop the circulation of the appeal, and feared 
strong reactions - possibly even court cases against the Defence 
Command - from soldiers who might regard this as an attack on their 
de�ocratic rights. He therefore in fäet refused to act on the order. The 
Ch1ef of the Navy, whose deputy was the first signatory to the appeal 
haµ similar objections to the order, and furthermore claimed that th; 
appeal had only been circulated to individuals on a personal basis. The 
Cb�ef of t�e Air ! orce also express ed doubts a�out the advisability of 
takmg act10n agamst the appeal. 8 It may be surm1sed that the objections 
of the service chiefs were in no small measure due to their sympathies 
with the cause of the appeal. 

Rep!ying to the Army �ommander, the. Chief of Defence specified 
that h1s order to the services was not design ed to. prevent soldiers as 
individuals from receiving or even signing the appeal in question. His 
injunction was directed against any kind of organised activity within 
military units in connection with the appeal. ' 'This would, even if the 
appeal was not of a party political nature, constitute political activity 
of a kind which we at home tried to keep away from the military ranks 
since it might give rise to conflicts of opinion which in thei; 
manifestations might be detrimental to military discipline.' '9 

· In the midst of this the authorities received a copy of another circular
o_n the subject of an advisory council for Norway in exile. This new
c1rcular was being sent out by the Norwegian seamen's union in
cohnivance with the government. It suggested that any represent;tive
organ for Norwegians in exile, in order to be really democratic would 
have to be based on an election process involving all Norwegians'serving
outside Norway, including soldiers and sailors. As one element in that 
process was proposed "committees of the rank and file to be recognized 
as the soldiers' spokesmen towards the military authorities". Those 
w�o agreed with these views were invited to append their signatures to 
th1s new proposal. The mairt purpose of this new circular was of course 
to sho� up the'cleficiencies of the preceding appeal, since the alternative 
suggestions for electoral procedures were clearly impracticable. But it 
also gave the military autherities an opportunity to return to the issue. 
T�e Chief of �efence now stated, in a letter to the Ministry of Defence, 
that the extension of a representative system of this kind to the armed 
forces wo�ld be totally unacc,eptable. "Military discipline, which is one
of the 1,11amstays for the maintenance of an efficient military effort in 
the strains of war, is too susceptible to any alteration in the relationship 
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of command and responsibility for such arrangem�nt.s t� b� e:7en
tried."10 The Chief of Defence also referred to the exrstmg mst1tut10n 
of representatives elected by the soldier� of each unit as an adequate . and 
proper channel for any complaints or gneyance� from the_ rank an� f�le. 

After further conferences with the service chrefs and wrth the Mmrster 
of Defence, the Chief of Defence on 7 J anuary 1943 issued a general 
injunction against organised political activ_ity within the ar:ned f?r.c�s:
"It is forbidden in Norwegian military umts ... to orgamse a9t1v1t1es
aimed at promoting,. supp�rting, ?r co�nteracti1:1g speci�i� riolitical 
initiatives or reforms m wartrme. Thrs apphes even rf the act1v1ty .cannot 
be characterised as party political. Organisation of · the act.ivities 
mentioned above will be considered to have taken place when s�meone 
within a military unit initiates agitation for the said putposes, 
distributes proposals for appeals, seeks the adoption of such ap�eals, 
or collects signatures for the same among several persons. C?rdmary 
exchanges of opinion among individuals are not affected by thrs order, 
nor does it apply to isolated communications to and from single 
individuals . "11 

This, however, was not the end of the defence chief's problems in the 
matter. Many Norwegians in exile, including two members of the 
Norwegian Storting, protested against the wording of the order, and 
claimed that it had no basis in Norwegian law .  The two 
parliamentarians in particular, both of whom were rnembers of the 
Conservative party, alleged that the order contravened paragraph 100 
of the Norwegian Constitution guaranteeing freedom of expression. 
This freedom of expression, they stated, applied to every Norwegian 
citizen, whether in military service or not . "Our Constitution do�s not 
put military persons in any kind of special positio_n c_oncernirt� the 
freedom of expression guaranteed by the Const1tut10n, an1 our 
Constitution does not contain any ban on expressions of opinion.from 
two or more persons, provided the opinion does not advocate 
disobedience against the laws, contempt of religion, of public morals or 
of the constitutional powers, or encourage resistance against the orders 
of the constitutional powers .'' 12 

Faced with such arguments the Chief of Defence evidently felt the 
need for legal advice . The matter was therefore sent first to the Judge 
Advocate General and then to the Ministry of Justice . In the end, :ip.ore 
than half a year later, a revised and now final ver�ion of .t�e Ch��f _of
Defence's order was issued . Here the ban on orgamsed pohtrcal aqt1v1ty 
was directly linked with the need to maintain military discipline .. Thus 
the final paragraph of the order had been given the following wortling: 
' 'Danger of disorder or other detriments to the maintenance of 

discipline is considered to have arisen when in a military unit, and for 
the above-mentioned political purposes, meetings are held, proposals 
for appeals are distributed, or the passage of such appeals or the 
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collection of signatures for the same is being promoted among severalpersons." 13 
With that order the matter was allowed to rest for the duration of the war. 

II 

As the Chief of Defence's order of August 1943 specifically referred to wartime conditions, the regulations inevitably lapsed after the warwas over. In the first postwar period, the only regulation relevant to ourtheme was an announcement from the Royal Ministry of Defence in1946, stating that personnel might participate in political demonstrations provided they were not directed against the national defenceestablishment and that arms were not carried .14 
During the 1950s, however, it was evidently felt that the regulations of the military penal code were no longer sufficient to provide for the permissible extent of political activity for conscripts doing their initialmilitary service. A committee was appointed to study the prdblem in1953, and as a result of its findings the Ministry of Defence in 1957,witq subsequent revisions in 1960 and 1961, issued new and detailed regulations concerning political activity in military areas. As a generalrule, it was then decided that with certain exceptions political activityof any kind was to be banned from military areas. The main exceptionconcerned the period imniediately prior to national or local elections,when all political parties, on an equal footing and preferablysimultaneously, might present their election platforms at meetings towhich all military personnel in the area were to be invited. The other

exception authorised political parties, youth organisations, sports organisations, etc, to announce their meetings in the neighbourhood through posters inside the military areas . Other regulations issued in the 1960s concerned the content of newspapers edited for and by conscriptson either the local or national level, and aimed above all to ensure thatthey remained neutral in party political questions·. 15 
It was probably" no coincidence that the next moves for a furtherliberalisation of the rules regarding political activity i� the armed forces coincided with the general political restlessness of the later 1960s. Acommittee appointed in 1965 to review the situation as regards the general welfarnof conscripts, referred in its report to the desirability ofstimulating interest.among conscripts in public affairs . And in 1969 aque,stion was .asked in the Storting regarding the introduction of more liberal regulations . Subsequently, two members of the Storting, one from the Labour party and one from the Conservative party, were 

asked by the Ministry of Defence to review the question and propose 
any changes they felt were n'ecessary . In their letter to the Ministry atthe end' of 1969 the two parliamentarians proposed a few minor
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changes, but gave as their overall conclusion that the. existing
regulations were generally adequate and reasonable. They pomted out
that there were no !imitations on the political information which
conscripts could receive through the regular mass media, which were
also the main sources of political information for the general public. 
Nor did the regulations limit their general freedom of expression. The
!imitations that did exist concerned mainly political activities within the
unit or the military area, and those !imitations appeared to the two
parliamentarians as sensible and necessary. lncreased political activity
could in their view easily disturb the relations of cooperation among the
various elements of the armed forces, and might be detrimental to the
efficiency of the armed services and the discipline of the unit. They
added that a materially different approach to the problem of political
activities within the armed forces might also easily disturb public
confidence in the loyalty of the def ence forces towards society as
represented by the constitutional, political organs. It was of vital
importance to preserve the distinction that a person from the armed
forces who engaged in political activity did so solely in his capacity as
a Norwegian citizen, not as a soldier or officer of any specific military
unit. The only point on which the two parliamentarians nevertheles& felt
that a certain liberalisation might be desirable concerned the regulafions
regarding open political meetings. These need not in their opinion �e
restricted only to the period immediately prior to local or national
elections. 16 

As a result of the parliamentary debate and the letter from the two 
parliamentarians, the Defence Ministry in January 1970 appointed a 
committee to review the whole question anew. In their lengthy and 
thorough study of the issue, the committee made the general point that 
the regulations in force concerning political activity in the armed forces 
already safeguarded the democratic rights of the personnel to a 
considerable extent. And they pointed out that in comparison with 
other countries the regulations applying to the Norwegian armed forces 
were in fäet very liberal. If they nevertheless felt the need for a certain 
extension of the opportunities for political activity, one of the main 
reasons given was the recent lowering of the voting age. As most of the 
conscripts doing their initial service were already in a position of civic 
responsibility, the committee considered that the armed forces should 
encourage and facilitate the highest possible degree of active 
participation in public affairs for that age group. 

The most far-reaching reform proposed by the committee 
unanimously was to allow, in each military camp, a joint debating 
forum where political questions could be freely discussed. A minority 
of the committee even went so far as to suggest that the right of 
Norwegian citizens freely to organise political or other groups ought to 
be extended to conscripts doing their military service, with the only 
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restriction that meetings and activities of this kind should be confined 
to the soldiers' free time. The majority of the committee rejected this 
suggestion. They feared that this would politicise army camps to an 
unprecedented degree, and argued that the presence of so many youths 
in a restricted area would make the military camps a prime target for 
the activity of politic/;ll youth organisations. And in such a contest for 
the favour of young people, the political parties having the greatest 
resources in regard to money and personnel would tend to dominate. 17 

The far-reaching proposals of this committee soon became a hotly 
debated issue. Strong opposition was forthcoming from the military 
establishi:nent and the officer corps, who foresaw dire consequences for 
the effectiveness of the armed forces if the proposals were put into 
practice. In particular it was feared that such a levet of political activity 
would tend to pit leftist groups of recruits against officers who would 
naturally feel an obligation to defend the order they were apart of. The 
military establishment also argued that the military camps or areas 
should be viewed as a place of work, where political activity was 
generally frowned on as being detrimental to discipline and relations of 
cooperation within the firm or the organisation. Nor did the military 
estii,blishment see any need for a further liberalisation of the 
regulations, since the conscripts already had every opportunity to 
participate in the activities of local political organisations outside the 
camp, in their free time. 

In spite of the opposition of officers and the military establishment, 
the centre coalition go'lernment in 1973 proposed that the suggestions 
of the committee for a 'debating forum be put into practice on a trial 
basis. The government on the other hand did not adopt the suggestion 
of the minority of the committee to allow the organising of political 
associations and groups within the camps. 18 However, before the 
government could put these proposals into effect, a new Labour 
government had taken office, and the proposals were withdrawn. In a 
White Paper from 1974 Labour put forward their own ideas about the 
subject, which went rather further in the direction of Iiberalisation of 
existing provisions. The new Labour government's stated purpose was 
to give approximately the same opportunities for political activity for 
armed forces personnel as for the rest of the population, in so far as this 
could be reconciled with the object and tasks of the arm ed forces. 19 

The proposals,in the government's White Paper immediately brought 
forth strong protests (rom all the,officers' associations. The objections 
were also formulated in a letter to the defence committee of the 
Storting, and the majority of the defence committee felt it would be 
unwise to put into practice regulations which a plurality of those 
employed in the armed forces had gone against. The defence committee 
therefore decided to return the' proposals to the government for further 
study, and suggested that .such further study would be better carried out 

151 



in consultation with the forces' personnel associations. The non-socia
list majority of the Storting supported the recommendations from the 
defence committee, and the matter then went back to the government 
at the end of 1975, 20 

The Defence Ministry thereupon started a process of thorough 
consultation with all the organisations involved, both those representing 
the personnel of the armed forces and the political youth organisations, 
as well as the elected spokesmen of the conscripts. During these 
consultations the Ministry emphasised that it was still a primary aim to 
preserve the neutrality of the armed forces in party political matters. It 
was also considered important to avoid burdening the officers with the 
task of being a kind of political commissars. But the Ministry still felt 
it was important to improve the opportunities for political activity for 
conscripts, serving in military camps often far removed from 
population centres offering a reasonable range of extra-mural political 
activities. A certain opening for political meetings within the military 
areas was therefore still felt necessary, and the Ministry pointed to the 
satisfactory experiences with similar arrangements for conscripts in 
Sweden. 

In the summer of 1976 an outline sketch of new regulations was 
presented to the annual national conference of conscripts' represehta
tives, and received general approval. Detailed proposals were thereafter 
worked out and presented to the interested parties for comment. The 
aim now was for a two-year trial period, during which all youth 
organisations registered under nationwide political parties would have 
the opportunity of arranging up to four meetings a year for conscripts 
in each military unit. If assembly rooms were not available in the 
immediate neighbourhood of the camp, the camp commander should 
provide an assembly room within the camp. The preamble to the 
proposed new regulations stated as a basic principle that the armed 
forces were and should remain unpolitical, that the officers would not 
be charged with any kind of political supervision, and that no group 
would be allowed to use the armed forces for its political purposes. It 
was also stated as a primary motive behind the proposed regulations 
that many military camps were located in remote places which lacked 
the civic facilities available to most citizens. 21 

Notably absent from the draft regulations were the proposals for an 
open discussion forum and for allowing conscripts to form political 
groups or associations within the military camp or unit. Nevertheless, 
the officers' associations raised numerous objections to even this 
limited liberalisation of the opportunities for political activity. The 
Chief of Defence also raised serious objections to the proposed 
regulations. He reminded the Defence Ministry of the two basic 
principles which his predecessors had taken as a basis for their 
evaluation of previous proposals providing opportunities for political 
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activity within the armed forces. On the one hand every Norwegian 
citizen had democratic rights such as the right to take part in exchanges 
of opinion and political activity, freedom of expression, and the right 
of organisation, and those rights had to be preserved. On the other hand 
was the consideration that the security and defence policy of the country 
was determined by the Storting and the government, which also 
determined the framework for the activities and duties of the armed 
forces. It was the task of the personnel of the armed forces to adhere 
to those policies and guidelines regardless of individual political 
attitudes. The conclusion drawn by the Chief of Defence from these 
basic principles was that, as a general rule, political activities of 
conscripts had their rightful place outside the military areas. Political 
information or orientation from the political parties to the conscripts 
was a somewhat different matter, and the Chief of Defence saw :no 
objection to extending the practice of allowing political parties to hold 
meetings with the conscripts, provided such meetings were open and 
accessible to all conscripts. 

In general the Chief of Defence feared the splitting up of the 
conscripts within a military area into political groups, and stressed as 
one of the most salutary effects of the compulsory military service that 
Norwegian youths from different districts and wafks of life could gather 
together without any kind of separation or sub-divlsion. This advantage 
would be lost if the conscripts were to form groups according to.party 
political divisions. 'The Chief of Defence .therefore also opposed the 
proposal to allow study groups to be formed within military camps for 
the purpose of politicaheducation, and feared that such study groups 
would become camouflaged party political activity. 22, 

Conclusion 

In its final report to the Storting, presenting these new proposals for 
a trial period, the Ministry of Defence expressed regret that even these 
limited opportunities for political activity had not proved acceptable to 
the personnel organisations of the armed forces. The Ministry therefore 
saw itself constrained to submit the new regulations without the backing 
of the officers' association.s. This new White Paper in the main 
reiterated the arguments put forward prev�9.usly in favour of the new 
proposals. But it'.:ame closer than before to'Jdentifying one of the main 
underlying reasons for liberalising the · · 6pportunities for political 
activity: "The Ministry of Defence attaches importance to the fact that 
political activity is carried on tdday within the armed forces by elements 
that.,go not care about forma! rules and regulations, put on the contrary
thrive on the sidelines of tho$e regulations. The trial arrangements, 
among other things, are aimed at creating equal opportunities and to 
force those who thrive in the dark to come into the open. "23 
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This underlying apprehension concerning the activities of small but 
tightly organised extremist groups was in fact shared by both supporters 
and opponents of the liberalisation of conscripts' opportunities for 
political activity. Where they differed was in their assessment of 
measures designed ta prevent such groups from damaging the nation'.s 
defences. The parties of the left and centre of the political spectrum 
evidently trusted that greater but controlled opportunities for political 
activity was the best way. If successful, that method had the added 
advantage of leaving it to the masses af conscripts themselves to show 
common sense and civic responsibility, through rejecting extremist 
alternatives in favour af a democratic consensus, and in practising the 
regulations with due regard for the effective functioning af the armed 
forces. 

The conservative opposition, however, favoured. a restrictive line, 
even if the Y oung Conservatives with same reluctance had accepted the 
new regulations. Gone were now the arguments of the two Conservative 
parliamentarians from 1943 against that year's ban on organised 
political activity within the armed forces.24 Evidently impressed by the 
extent to which extremist groups had recently managed to win fervent 
adherents ai;nong the youngsters in schools and universities, the 
opposition ndw feared the effects of freer reins on their activities within 
the armed forces, and appeared to lack confidence in the willingness of 
the overwhelming but partly silent democratic majority to muster a 
comparable level of organised activity. 

The new regulations were presented by the Mini'stry of Defence for 
parliamentary approval in April 1978, and were debated and passed 
against Conservative opposition in February 1979. The Defence 
Command thereupon worked out a detailed directive for putting the 
new regulations inta eff ect, and decided that the trial period should 
start as from 1 January 1980 and would last for two years, after which 
the Defence Ministry would review the regulations again. 

The chronological conclusion ta this paper therefore still lies in the 
future. But it is worth a final note that, although the Conservative party 
had opposed the regulations, they themselves arranged the very first 
political meeting with conscripts under the new system. Moreover, if the 
experience of that one meeting is anything ta go by, those who all along 
objected to the new opportunities for political activity by claiming that 
they were neither needed nor wanted by the majority of the conscripts, 
may in the end be proven right. 
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