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Soldaterna i Dalupproret 

Ett bidrag till belysning av den indelte soldatens levnadsförhållanden 
under 1700-talet. 

Av Birgitta Genberg Härne1· 

Under arbetet med en undersökning av Dalupprorets sociala och eko
nomiska betingelser inom forskningsprojektet Krigsmakt och sam
hälle i 1700-talets Sverige - har ja:g företagit några hypotesprövande 
förstudier. En av dessa har varit att kartlägga deltagarnas sociala och 
ekonomiska situation så långt denna framträder i folkbokföringsma
terial och tryckta författningar. Det har befunnits lämpligt, bland 
annat med tanke på viss pågående forskning om den indelte soldatens 
levnadsvillkor, n att redan nu publicera denna förstudie. 

De data som nedan presenteras ger information om deltagarnas 
ålder, deras eventuella läskunnighet, deras officiellt värderade skatte
förmåga samt storleken av deras kärnfamiljer. De fyra socknar stu
dien omfattar representerar olika ekotyper. I den statistiska redovis
ningen har soldaternä separerats från övriga deltagare. 

Tabell 1 a. Identifierade soldater i Dalupproret 1743. Åldersfördel-
ning. 
Socken · -20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66- Totalt

Leksand 13 14 12 2 7 3 10 2 2 0 0 65 

Stora Skedvi 1 2 3 2 l 4 4 0 0 0 0 l7 

Rättvik 2 0 2 3 l 2 2 0 0 l 0 13 
Orsa. 3 10 3 4 5 0 2 3 0 0 31 

Totalt i19 26 20 I I l! 14 9, 118 5 3 0 I 126 
I I i 

51,6% 27 fJ/o 21.4 fJ/o 

Tabell 1 b. Andra identifierade deltagare i Dalupproret 1742. Ålders-
fördelning. 
Socken -20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Leksand 
Stora Skedvi 
Rättvik 
Orsa 

16 
3 
8 
5 

42 
11 
14 
15 

23 36 
8 6 

16 8 
lO 13 

31 21 8 8 0 0 
12 8 4 10 2 0 
14 15 3 4 2 2 
7 13 5 I 2 0 

Totalt 1 32 82 57 f 1 63 64 571 1 20 23 6 2 
"" I i I 

66· Totalt 

J) 185
2 66 
0 86 
0 71 

2 I 498 

41,9 fJ/o, 45,l fJ/o 13 fJ/o 
Källa: Svea hov�ätts protokoll och handlingar rörande Dalupproret 1743. RA. Hus

förhörslängder (mikrofilm). RA. 
Som framgår av tabell .1, var merparten av soldaterna unga män 

(15-30 år), vilket knappast är överraskande med tanke på yrkets 
speciella art. Av soldaten som militär (icke agrar) yrkesutövare ford
rades som bekant god fysisk status, och vi vet att myndigheterna 

3 

· I 

I 
,,I 

;! 

'l 



regelbundet kontrollerade att han uppfyllde kravet på tjänstbarhet. 
Vi vet också att många soldater kasserades som odugliga enligt 
rotehållarnas mening alltför många - i synnerhet strax före och kort 
efter ett krig. Det är under sådana förhållanden inte heller överras
kande att andelen berörda soldater i åldern 15....,-30 år (52 OJo) är 
betydligt större än den åldersgruppens andel av den manliga totalbe
folkningen exklusive barn (0-14 år): 41 %.21 

En iakttagelse av intresse i andra sammanhang är den jämförelsevis 
låga åldern bland övriga upprorsdeltagare: 86 OJo var i åldern 15-45 
år, medan motsvarande andel av den manliga totalbefolkningen, 
barn oräknade, uppgick till 69 % . 

Tabell 2 a. Identifierade soldater i Dalupproret 1743. And;/ läskun
niga. 
Socken Identifierade Läskunniga 

soldater antal % 

Leksand 54 50 92 

Stora Skedvi 26 26 100 

Rättvik 13 13 100 

Orsa 31 29 93 

Totalt 124 118 95 

Tabell 2 b. Andra identifierade deltagare i Dalupproret 1743. Andel 
läskunniga. Andra 

Socken identifierade 
deltagare 

Leksand 185 

Stora Skedvi 66 

Rättvik 86 

Orsa 72 

läskunniga. 

antal 0/o 

178 96 

64 96 

85 98 

67 93 

Totalt 409 394 96 

Källa: Se tab 1. 

Tabell 2 bekräftar Egil Johanssons forskningsresultat rörande läs
kunnighetens utbredning i Sverige vid denna tid. 1> Soldaterna skilde 
sig synbarligen inte från den övriga befolkningen i Dalarna i fråga om 
allmän bildningsnivå. 

Tabell 3 a. Identifierade soldater i Dalupproret 1743. Storleken av 
deras kärnfamiljer (individer /familj). 
Socken 1 2 3 4 5 6 7-

Leksand 27 24 4 10 4 7 2 

Stora Skedvi 8 4 7 4 2 1 l 

Rättvik 7 3 5 7 3 l 4

Orsa 7 9 7 5 2 1 2

Totalt 49 40 23 26 11 lO 9. 

0/o 29,2 23,8 13,7 15,5 6,5 5,9 5,4 
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Tabell 3 b. Andra identifierade deltagare i Dalupproret 1743. Storle-
ken av deras kärnfamiljer (individer/familj). 
Socken 1 2 3 4 5 6 7-

Leksand 43 76 24 24 18 4 3 

Stora Skedvi 20 lO 12 15 5 2 3 

Rättvik 32 lO 14 11 14 6 2 

Orsa 12 17 16 11 6 8 3 

Totalt 107 113 66 61 43 20 11 

% 25,4 26,8 15,7 14,5 10,2 4,8 2,6 

Källa: se tab I. 

Inte heller i fråga om kärnfamiljens storlek framträder någon disk
repans mellan soldaterna och övriga upproriska (tab 3). Dessa hade i
genomsnitt 2,92 barn (1230/421), och soldaterna 2,86 (480/168). Ett
så lågt barnantal i 1700-talets svenska agrarsamhälle är känneteck
nande för ett "proletärt" tillstånd enligt Christer Winbergs synsätt41 

- som jag delar.
I nedanstående tablå anges den så kallade löne- och betalningsav

giften för vissa kategorier yrkesutövare (valda exempel). Denna av
gift var en personskatt. Skattesatserna i fråga kan betraktas som ett 
uttryck för riksdagens kollektiva bedömning av skatteförmågan hos 
den typiske utövaren av berörda yrken; en otvivelaktigt sakkunnig, 
och dessutom ständerna emellan skarpt övervakad, bedömning. 

Kategori 

Statsfunktionärer 
Generalmajor 
Landshövding 
Kapten, indelta armen 
Häradsskrivare 
SOLDATER 

Adel utan tjänst 
"Förmögne Adelsmän" 
"Behåld,ne Adelsmän" 
"Mindre förmögne dock besutne Adelsmän" 

'· 
' 

"Fräste-Ståndet'' 
Biskop 
"Capellaner på Landet" 
"Klockare i de smärre Städer och på Landet" 

Skattesats 
(dsm) 

30 
30 

6 

2 

1 

20 
6 
3 

30 
1 
1 
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''Borgare-Ståndet'' 
Grosshandlare 
"Borgare och handlande i de ringare Städer" 
"Mindre Förmögne" 
"Minst Förmögne" 
''Handwärckare'' 
"Dito sämre" 
Gesäller 

''Bruks-Patroner'' 
''De Förmögneste'' 
''Mindre Förmögne'' 
"Minst Förmögne" 

"Bärgs-Män" 
"De Förmögneste" 
''Bärgs-Män Förmögne'' 
''Mindre Förmögne'' 
"Ringare Bergsmän" 

"Bonde-Ståndet" 
Bönder 
Daglönare 

30 
6 
3 
1 
2 
1 
1 

30 
20 
12 

10 
5 
3 
1 

1 
1, 

Källa: Komitens för upprättande af förslag till ny författning angående utgörande af 
allmänna bevillningen / .. ./ betänkande. Sthlm 1859, s 11-12 & 15-16; Ut
drag utur alle ifrån den 7 Decemb 1718 utkomne Publique Handlingar 
I . .. utg / afR G Modee. Sthlm 1742, s 70-75 & 534-536. 

Tablån belyser många förhållanden av stort historiskt intresse, som 
det syns mig; men bara ett som äger omedelbar relevans här, nämli
gen at,t den indelte soldatens materiella villkor i 1700-talets Sverige 
inte skilde honom från massan av befolkningen. 

Vi har konstaterat att den indelte soldatens levnadsvillkor i vissa 
grundläggande avseenden (bildningsnivå, försörjningsbörda, in
komster) var tillnärmelsevis identiska med dem som gällde för befolk
ningens stora flertal i 1740-talets Dalarna. Och så förhöll det sig 
sannolikt även i övriga Sverige vid denna tid: regionernas sociala, 
ekonomiska och demografiska struktur kunde skilja sig väsentligt, 
men som massan av regionens befolkning levde, så levde också dess 
indelta soldater. Intressegemenskapen mellan dessa och lokalbefolk
ningen förstärktes dessutom i många fall av familjeband och gifter
målsförbindelser. 

Det är följaktligen uppenbart att den indelte soldaten kom att för
sättas i en lojalitetskonflikt vid folkliga uppror och revolter så länge 
dessa emanerade ur bondesamhället. Studerar vi soldaternas age
rande under Dalupproret, får vi ytterligare en bekräftelse på de starka 
band som existerade mellan dessa och lokalbefolkningen. Här gick de 
in delta soldaterna med befolkningen mot sin lagliga överhet f deras 

6 

uppgifter vid förhören att de blivit tvingade av rotebönderna att del
taga i upproret var sannolikt betingade av fruktan för rättslig på
följd). Dessutom vet vi att soldaterna vid ett flertal indelta regemen
ten vägrade att använda vapen mot de upproriska.5) 

I detta sammanhang kan det vara av intresse att notera att den 
indelte soldaten framstod i ett helt annat ljus för makthavarna 
hundra år senare. I debatten om indelningsverkets eventuella avskaf
fande framställdes han rentav som ett värn för samhällsordningen.") 
Industrialiseringen hade skapat ett växande stadsproletariat, som 
kom att bilda en explosiv oroshärd i· samhället. Stadsproletariatet var 
förankrat i en annan verklighet än soldaterna på landsbygden, och i 
förhållandet till dessa människor saknade den indelte soldaten såväl 
gemensamma intressen som sociala band. Han hade blivit "pålitlig". 

NOTER 

I. Exempelvis Göran Göransson, Speglar den indelte soldatens förhållanden omvand
lingen i 1800-talets svenska samhälle? (Militärhistorisk Tidskrift 1981) och under
sökningar inom forskningsprojektet Studier av den militära sektorns roll i den
sociala utvecklingen i Sverige 1815-1945 (Umeå univ Proj led: doc Kerstin Ström
berg-Back).

2. Tabellkommissionen. Folkmängdstabeller 1751. SCB.
3. Egil Johansson, En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Byg

deå socken 1845-1873. Umeå 1972, s 32.
4. Christer Winberg, Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturom

vandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. Göteborg 1975
(Meddelande� från Historiska Institutionen i Göteborg 10), s 60-61, 242, 245,
263-265.

5. Bjarne Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och
bondeståndet. Göt�borg 1930, s 468-469, Fredrik Axel von Fersen, Riksrådet och
fältmarskalken m m grefve Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter. Utg av R
M Klinkowström. I. Sthlm 1869, s 143-144 och Carl Tersmeden, Amiral Carl
Tersmedens memoarer 3. I Fredrik I:s Sverige. I sammandrag utg av Nils Erdmann.
Sthlm 1916, s 178.

6. Per Hultqvist, Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från representa
tionsreformen till kompromissen 1873. Göteborg 1955, s 196-199.

Summary 

The purpose of this article is to increase our knowledge about the 
social and economic conditions of the so-called indelta soldater, that 
is the private soldiers •of the old Swedish county regiments. The inves
tigation has been foc'used on the soldiers who participated in the 
Dalecarlia."'uprising of 1743. The source material being used is prima
rily judicial acts and civil' registration lists. It provides data concer
ning the age of the participants, their degree of literacy, the size of 
their nuclear families, and also elucidates their material conditions of 
living. The socio-economic · characteristics of the soldiers have been 
compared with those o:( the other participants in the uprising. We can 
establish that there existed a strong community of social and econo-
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mic interests between the private soldiers of the county regiments and 
the other members of the peasant society. In addition, this commu
nity of interests between the lower military and civilian strata of the 
country-side population was reinforced by kinship ties and matrimo
nial alliances. 

These circumstances made the indelte soldier "unreliable" in pea
sant rebellions in the 18th century. A century later, however, when 
the urban proletariat was rapidly growing in size, his reputation with 
the authorities had become very different. 
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The military leadership of Gustavus 111* 

By Gunnar Arteus 

Introduction 

The purpose of my paper is to present an analysis - much in the 
hermeneutic vein - and evaluation of the qualities of Gustavus III as 
a military leader. J'he analysis is tentative to a high degree; partly 
because 110 comprehensive and system'atic study of the subject has 
been made before; partly because of the uncertainty of some interpre
tations; and partly because I have not found time to look into the 
primary source material as extensively as would be desirable. 

The paper has been arranged as folrows. It opens with a brief 
account of the causes and main events of the Russo-Swedish war of 
1788-1790: the only war in which the king exercised military com
mand (if we disregard the war. with Denmark - a campaign of two 
weeks - in 1788). It proceeds with a short analysis of the role which 
the Swedish monarch was traditionally and generally expected to per
form when the country was at war, and then presents a sketch of the 
personality of Gustavus III. The rest of the paper dtials immediately 
with the question of his military leadership. In analyz.ing this, I have 
distingulshed between "technical" qualities - meaning capacity as a 
strategist and tactician, as an administrator, and as a conductor of 
operations and ,battles - and "mental" ones - such as courage and 
self-control under fire; energy, boldness, resolution, and tenacity of 
purpose; and charismatic (inspirational) qualities. 

The Russo.-Swedish war of 1788-1790 

It was Sweden that started the war; and it is safe to say that it 
would not have taken place but for Gusta:vus. Not many Swedes 
wanted a war with Russia. But the king was set upon attacking it at 
the first opportune moment; and he was also in a position to bring his 
country - somehow or other into the war he was planning. In 
1788, with most of the Russian army engaged in the south against 
Turkey, he thought the moment had come. The causes of the war are 
thus largely identical with the king's motives for starting it. What 
were these motives? Reasons of state influenced him heavily, no 
doubt; the expansionist and powerful Russian empire represented a 
danger that 'ought to be reduced as much as possible whenever an 
opportunity arose. But he had more personal motives as well, and 
these were probably no less important. A successful war against Rus
sia might convert, or at least subdue, his opponents within the 

*) Denna artikel återger i något reviderad form ett föredrag vid den internationella 

militärhistorikerkonferensen i Washington, D C, 1982. 
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country (many of who� co-operated politically with the Russian go
vernment) and regain for him the authority and 'popularity he had last 
during the 80's on account of his behaviour and policies. And', in 
addition, there were the workings of bis intense desire to be ranked 
with the great rulers in history; he knew well that such an ambition 
could not be realized, the worldly hierarchy of values being as it was, 
unless he proved a conqueror in war like bis idols Julius Caesar 
and Gustavus Adolphus, and like bis uncle Frederick of Prussia. 1

i 

The Swedish plan of operations, conceived by the Adjuta,nt
General J C Toll, was simple but rather hazardous. The main army 
was to concentrate around Helsinki, while the grand (high-sea) fleet 
cleared the Gulf of Finland from Russian warships; and then it was to 
be transported by sea to Oranienbaum near St Petersburg, the ulti
mate objective of the campaign. The plan miscarried, however. The 
Russian grand fleet, though badly damaged in the battle of Hogland 
(July 17, 1788), was not driven off the seas. And the Swedish ma:in 
army had not been provisioned for an advance on St Petersburg by 
road. The failure of the king's "Blitzkrieg" was a conspicuous fact; 
and now bis officers mutinied, demanding peace negotiations with 
Russia and a summans of the "Riksdag" (parliament). His position 
as leader of the state was in peril. He was saved by a declaration of 
war from Denmark; this rallied the nation behind him - not only 
against Denmark but also against Russia and the mutineers. And he 
exploited the situation to the full, summoning the "Riksdag" <luring 
the high tide of patriotic royalism and "persuading" it, by varied 
means, to grant him autocratic powers in matters of administration 
and foreign policy. 

In the sea operations of 1789, the Russians had the best of it. The 
Swedish grand fleet was luckless; and a squadron of ''the fleet of the 
army (Armens flotta)" - as the Swedish galley fleet was named 
was beaten by the Russian galley fleet in the so-called first battle of 
Svensksund (24 August). On land, the Russians invaded Savolaks (the 
region north of Lake Saimaa) but were driven back across the barder; 
and the Swedes roade a thrust on the city qf Fredrikshamn/Hamina 
but were also forced to 'fetreat. W e should note that the king bad 
some personal success as a commander in battle <luring this campaign 
(bis first appearance in the role - <luring· the abortive attack on 
Fredrikshamn the previous summer - had been awkward). And his 
performance in battle command was to improve vastly in the course 
of his last campaign. 

In planning the operations for the summer of 1790, Gustavus had 
decided to try to attain a favourable peace by breaking Russian sea 
power. The Swedish grand fleet was more active, but proved no more 
lucky, than in the year before; the army fleet, however, had its finest 
hour in this campaign. In early June, the king took it into the Bay of 
Vyborg in order to attack a squadron of the enemy galley fleet; there 
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it was shortly joined by the grand fleet, fälling back before the con
centrated naval squadrons of the enemy. The greater part of the 
king's ships and galleys bad thus been blocked up in the bay. The 
Swedes could not force their way out since the wind was steadily 
adverse; and soon they were in want of food and fresh water, Finally 
the wind turned, and they broke out after some bard fighting (3 July), 
The grand fleet lost 7 ships of the line out of 21, and was no match for 
the Russian navy after that, whereas the army fleet suffered little 
damage. Nearly all senior Swedish officers had become defeatist by 
now, but not Gustavus. At Svensksund (in the archipelago between 
the river Kymmene/Kymijoki and Fredrikshamn) he stopped the ret
reat of the army fleet, and resolved - against the counsel of all 
squadron and division commanders but one (Lt Col C O Cronstedt) 
- to fight the oncoming Russian galley fleet. The battle that followed
(9-10 July) resulted in the greatest victory at sea in Swedish history.
The Swedish line of battle was V-shaped, the centre held back; the
Russian fleet attacked head-on, was caught in a terrible cross-fire,
and was partly destroyed (losing more than 60 galleys and 9-10 000
men, to be' compared with the Swedish loss of 6 galleys and 6-700
men). Peace was concluded a month later in Värälä - without terri
torial changes, but with considerable Russian concessions in the
sphere of national prestige.2) 

The role of the Swedish monarch in war 

By law and ancient tradition, the Swedish monarch was comman
der-in-chief of the army and navy. And this was no nominal com
mand. It could be delegated, to be sure, - to some other member of · 
the Royal family, or to some general/admiral - and that is what 
happened when the monarch was aged, or a woman; and also, as a 
rule, with the command of the navy in times of war (thus, the king's 
eldest brother, Duke Charles, exercised this command <luring the war 
of 1788-1790). But if the king was sound in mind and body, he was 
expected in war to take the field and lead the main army in person; 
and he could not evade this role without a politically dangerous loss 
of prestige,3l 

Unlike the kings of the Great Power era, Gustavus had not been 
adequately trained in the functions of an army commander, and he 
knew it. He thus had a Vfrry good reason to be apprehensive of a war 
- in additiqn to the reasons produced by his conception of a battle
field: of raining hullets and gory bayonets, horses disemboweled,
men screaming with pain, and the surgeon's knifes and saws. His
decision to go to war testifies to the intensity of his hunger for glory
(see note 1) and to a desperate mood (ditto) working on a sanguine
disposition. 4i 

Gustavus certainly did ,his best to act the traditional part of a 
Swedish king in war, to judge from the sum of his months in field or 
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sea command and of his hours under fire. In 1788, he commanded the 
main army in person from 27 July to 23 August, directing the unsuc
cessfull attack on Fredrikshamn on 2-3 August, and then organized 
the defence against Denmark (whose forces recrossed the horder on 
12 November). In 1789, he personally commanded the army in Fin
land from 6 June to 24 November, and led himself the victorious 
actions at Uttismahn on 28 June and at Liikala on 3 July. And in 
1790, he was in personal command of that army from 10 April to 10 
May, and of the army fleet from the latter date to 17 August; <luring 
this period he saw fighting at Kärnekoski on 15 April, at Fredriks
hamn on 15 May, in the Bay of Vyborg on 13-17 June and 3 July, 
and at Svensksund on 9-10 July, meeting with success everywhere 
but in the Vyborg operations.5l 

The personality of Gustavus 111: a sketch 

Gustavus was a highly gifted, an extremely complex, and a deeply 
split and unstable man a schizoid character, it has been suggested 

unpredictable and often apparently inconsistent in his behaviour, 
charming and repellent. People who saw much of him reacted in very 
different ways: with hatred, contempt, lave, admiration, and/or dis
trust (the last two kinds of reaction being the mast common ones, it 
seems). Although he was observed and discussed with absorbing inte
rest by his contemporaries, and has been studied closely by many 
brilliant scholars, he· remains largely an enigma. For lack of a more 
objective method to characterize him, it has been done here by means 
of enumerating his commonly recognized personality traits, arranged 
in simple patterns. 

Gustavus had (as already mentioned) an intense yearning to go 
down in history as one of the great kings, He ached to be loved -
both as ruler and as a person; and was avid for power, and revelled in 
it. He was conceited, immensely proud, and could be haughty and 
was also considerate to his personal servants, amiable to common 
people, and informal with artists, writers, and actors he .admired. 
Everybody noted his restlessness (his inquietude as it was called) -
expressing itself inter alia in a hectic hunt for entertainment, and 
indicative of a constant unhappiness - but also how rarely he sho
wed temper, Suspicious, frequently dissembling, and not a man of his 
word, he was at the same time remarkably faithful to those he had 
once befriended. He was tolerant, not vindictive, and a very humane 
legislator and judge; but seemed callous to the sufferings of ordinary 
people, and used to blow his horses. Of a nervous constitution, over
imaginative (as mentioned before) and affective, he nevertheless be
haved coolly in crises, and was a brave man in all respects; was 
vivacious, i e "un-Swedish", in manner, but could be dignified with 
effect when he chose to. He had a cynic's outlook on the world, but 
was not without idealism - though it was of a rather juvenile kind; 
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had a touch of the gambier; and was often much too sanguine in 
planning his actions (as mentioned above) but was realistic about 
men. His intellect was quick, supple, and creative; and intuitive rat
her than methodical. He had a passion for the theatre (wrote and 
directed plays) and the visual arts, and for pomp, ceremony, and 
luxuries; be did not care for the natural sciences, and neither for 
music, d,ancing, drinking, love-making, or sport (riding excepted). He 
neglected the domestic business of state for long periods, but was 
capable of working incessantly for weeks on end when his interests 
demanded it. And he had a very strong bohemian streak - and was a 
stickler for rank and etiquette, and also resolute, purposeful, and 
tenacious. 6) 

The generalship of Gustavus 111 

As mentioned before, Gustavus had not in his crown prince days 
been adequately trained in the functions of an army (or fleet) com
mander; and as king he - prior to the war - never tried very hard to 
repair what was lacking in his military schooling. This deficiency in 
his education was the main cause of his shortcomings as a military 
leader; which were shortcomings in technical competence, i e compe
tence as an administrator, strategist, battle conductor, etc, and not in 
the mental dimensions of generalship (courage, resolution, and such
like).7l 

The technical qualities 
As a military administrator, he was remiss, slovenly, and dang

erously ignorant. His management of personnel business (appoint
ments, promotions, decorations, etc) did great harm to himself and 
was highly detrimental to the efficiency of his army. In promotion 
matters, he was always much influenced by birth, social appearance, 
and personal charm; to be sure, he was never indifferent to the pro
fessional qualities of his officers, and during the, war merit (as he 
understood it) became the paramount consideration in questions of 
promotion; he remained, however, a most uncertain judge of military 
ability. His commanders and staff officers failed him frequently in 
the war; but it was he who had appointed them, and he who retained 
them. Also, he never cared to learn the machinery of supplying mili
tary forces. And what wa.;; of far greater consequence: as is evident 
from his campaigns, he never really grasped the importance of logis
tics in war. Neglect of supply matters ruined his campaign of 1788, 
made his next canipaign abortlve, and nearly lost him the war in the 
1790 campaign. 

As a strategist, Gustavus showed several fine qualities: an imagina
tive boldness, a keen sense for the mentality of his enemy, and (as 
could be expected) a thorough understanding of the political dimen
sion of war. His war plans for 1788 and 1790 had a touch of brilliance 
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in the conception, and would have been sound enough if tbey had not
been marred by two fatal oversigbts, botb cbaracteristic of Gustavus
as a war manager: be bad not made sure that his army corps and his

fleets were commanded by the best officers available, and he had not
provided adequately against the logistical problems involved in the

execution of his strategy. 
Gustavus possessed, it seems, a natural eye for military tactics,

appreciating the value of feints and swift movements, of hitting tbe
enemy wben unprepared, and of pressing an enemy that was off
balance unr·emittingly and with maximum force. In questions of tac
tics - as distinguisbed from questions of strategy - he did not have
the confidence, however, to act against professional advice: here be
felt his lack of military experience too acutely. Still, his tactical judg
ment appears to have been sounder than that of his military advisers
at times. It is, for instance, -evident to us that the sea attack on
Fredrikshamn in 1790 would have been far more effective than it was,
had be not allowed bimself to be persuaded to defer it for twelve
hours. 

At the time of his embarking on the "lightning war" against Rus
sia, Gustavus did not master the elements of practical generalship. He
was not capable e g of organizing the march or the encampment of an 
army, nor of deploying one for battle or of manoeuvring troops
engaged in fighting, in a proper way. He learnt much <luring the war, 
and was increasingly successful wben he, · under the pressure of
events, came to take a more and more active part in the executive
business of command - but right up to the end he only occasionally
trusted himself to direct an operation or conduct a battle except
through the person of a deputy commander or chief of staff. This
handicap represents, I should say, his most serious sbortcoming as a 
military leader. It made him too dependent in crucial situations on the 
capacity and the morale of bis executive officers - who were mostly
a mediocre lot (and none the better for being his own selection) and
pessimistic men of little energy or audacity. 

The mental qualities 

In this context, the term "mental" refers almost exclusively to 
what we call "character", meaning that qualities of "intellect" (in a 
restricted sense) do not come into consideration. What qualities, 
then, will be studied here? Not all that are relevant, to be sure: for 
obvious practical reasons a selection of some kind is required. Fortu
nately, there seems to exist a fairly broad consensus in the military 
world as to what qualities of character are the most essential orres for 
a general to possess, and I am satisfied tbat those qualities represent 
the best selection conceivable for the work at hand. The qualities in
question are: boldness; resolution (defined as capacity to make fate
ful and irrevocable decisions, and to make them instantly if need be); 
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tenacity of purpose (implying strength of will and power to resist 
outside pressure and inner doubts); energy; courage in physical 
danger; and the quality called "cbarisma". 

As far as these qualities are concerned, it seems obvious that Gus
tavus had the makings of a splendid general. He was daring - almost 
to a fault as is seen most clearly in his advance on Vyborg in 1790. 
This was not only a trait of character, it was also applied military 
philosophy as his writings show. In a letter of 28 May, 1790, for 
instance, he told Major-General Curt von Stedingk: "J'ose ajouter 
qu'il faut ici de la hardiesse et non de la prudence. / .. ./ En un mot, 
soyez un General de Charles XII. Il y a des occasions ou la temerite 
meme est une vrai prudence" ;8l and at the time of the Vyborg opera
tions he wrote to Duke Charles: "It is in the great perils that we often 
find our salvation" ,9> His resolution is conspicuous in many situations 
during the campaigns of 1789 and 1790, and particularly so during 
the days preceding the second battle of Svensksund. The whole war 
bears evidence of his mental toughness and resilience and extraordi
nary will-power and perseverance. As to energy, there are many re
corded observations of his continuous and seemingly tireless activity 
during operations. 

His bra\;ery in battle is not among the most noted of his qualities. 
In view of this, and of the importance of the quality concerned in the 
present context, I will quote two accounts by war participants regar
ding his behaviour under fire. One is from tbe diary (for 15 July, 
1789) of Carl Christopher Ekman, a regimental judge-advocate: 
"Major Broberg (wbo has been in the fighting all along) arrived 
today. He told me that the King is indefatigable, and in motion nigbt 
and day. He also related that the King, <luring the action at Kaipiais 
as well as <luring the affair at Liikala, was always close to the firing
line, being so tranquil (that was his word) as if flttending a spectacle at 
the opera-house in Stockholm; cheerful, merry, and undaunted, he 
encouraged the combatants everywhere and gave his orders. The sol
diers love him a:s their father, their benefactor, and 1dolize him like a 
god". The other is from a letter by the famous Sydney Smith (then in 
the service of Gustavus) where he informs the British minister in 
Stockholm about the recent break-out of the Swedish fleets from the 
Bay of Vyborg: "It must, be confessed that the shower of shot was, 
without exception, the thickest I ever saw in so small a space, being all 
directed to a ,<;;entre, and the Russian artillery being very well ser
ved; / ... / I left th� King on q_oard the Seraphim galley, just as we 
were about to pass the fiery ordeal, to go to the Duke. / ... / All I 
know about the King is, I left him in good spirits making the arrange
ments I proposed to bim with the greatest coolness and reasoning 
with perfect clearness.'' 10> 

That Gustavus possessed the quality of charisma (in the Weberian 
sense) is manifest from what we know about how he affected the 
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common soldiers. It is true that this inspirational quality of his did 
not exist in relation to most of his officers; their mental resistance to 
his personality was too great, from one or several causes: resentment 
of his politics, opposition to monarchic power, disgust with certain 
traits of his character, contempt or distrust of his practical general
ship, etc. It is true, too, that his marvellous sway over the soldiers was 
due possibly more to his being the King - in a society where royalty 
still had a magic aura in the minds of ordinary people - than to his 
personality as such; and that the devotion of the soldiers also owed 
much to his behaviour (as distinguished from his personality): sharing 
their hardships, exposing himself to fire in company with them, trea
ting them kindly, and the like. Nevertheless, there was in the charisma 
he radiated unmistakably a personal element, however difficult to 
define and weight: one which touched them to the depths, which 
brought a transcendental meaning, as they experienced it, to their 
sufferings and mortal dangers, and to which they responded by figh
ting like madmen when Gustavus was present. 

Conclusion 

Gustavus III had been endowed with the qualities of character 
which are constitutive of great military leaders. He did not become 
one. The reason is plain enough: he never fully learnt the general's 
craft. And this was not for lack of talent, but because he never -
prior to the war - made the effort to master it (he probably thought 
it too boring). The amateurism of his generalship very nearly lost him 
the war. It need not have represented such a danger, however, had he 
been better served by his officers. He had the particular misfortune as 
commander-in-chief that the ordinary Swedish officer, whose morale 
and professional ability had been steadily declining since the death of 
Charles XII, reached his very nadir in those respects <luring the Gus
tavian era. 11
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NOTES 

1. This account of the causes of the Russo-Swedish war of 1788-1790 attributes
greater weight to the personal motives of Gustavus III than is the case in most
handbooks of Swedish history: cf, for instance, Sten Carlsson, Svensk historia 2.
Stockholm 1962, 221-223, 227, 232, Olof Jägerskiöld, Den svenska utrikespoliti
kens historia 2:2. Stockholm 1957, 287-336, and Ludvig Stavenow, Sveriges
historia till vår.a dagar 10. Stockholm 1925, 121-155. Interpretations similar to 
mine have been put forward by, among others, Beth Hennings (Gustav III. En 
biografi. Stockholm 1957, 243-264) and C T Odhner (Sveriges politiska historia
under konung Gustaf III:s regering 3:1 Stockholm 1905, 1-6). Concerning Gusta
vus's desire for military glory and historical immortality see especially Sven Del
blanc, Ära och minne/Glory and Eulogy/. Studier kring ett motivkomplex i
1700-talets litteratur. Stockholm 1965, 136-248, Hennings, op cit, 259-260, Olle
Holmberg, Leopold och Gustaf III 1786-1792. Stockholm 1954, 5-6, 70-72,
140-147, and Odhner, op cit, 5-6.
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2. For a fuller account of the plans, campaigns, battles, etc of the war see, for
example, Erik Ludvig Birck, General Talls krigsplan år •1788. Dess utförande och
sammanbrott/General Toll's war plan of 1788. lts execution and collapse/. Hel
singfors 1944 (Svenska litteratursällskapet i Finland 296), Carlsson, op cit,
232-240, Eirik Hornborg, Kampen om Östersjön till slutet av segelfartygens
tidevarv. /The struggle for the Baltic till the end of the sailing-ship era/. Stock
holm 1945, 319-373, B V:son Lundqvist, "Gustav III och flottan under ryska
kriget/Gustav III and the navy <luring the Russian war /." Historisk tidskrift 48
(1928), 342-354, Arnold Munthe; Svenska sjöhjältar/Swedish naval he
roes/7:1-6. Stockholm 1914-23, Stavenow, op cit, 155-203, Svensksund
1790-1940. En minnesbok utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdel
ning. Stockholm 1940, and Gunnar Unger, Gustav III vid Viborg och Svensksund.
Stockholm 1932 (Meddelanden från Marinstabens sjöhistoriska avdelning 1).

2 

3. Gunnar Arteus, "Den gamla krigsmakten/The old army and navy/
(1521-1901).'' Den svenska försvarsor.ganisationen under 1900-talet. Redaktörer:
Bertil Johansson och Gunnar Arteus. Militärhögskolans militärhistoriska avdel
ning (in preparation).

4. For Gustavus's military education see Hennings, Op cit, 40-41, 265-266,
272-276, 332. As regards his powers of imagination and· his temperament (sangui
neness), the documentation is given in not 6 below.

5. J Mankell, Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och
fördelning sedan slutet av femtonhundratalet / .. ./ Data concerning the strength,
composition, and distribution of the Swedish army and navy since the end of the
16th century .. ./. Stockholm 1865, 508-539.

6. This attempt to describe the king's personality owes much to some recent studies of 
the subject, viz Hennings, op cit, Holmberg, op cit, Pierre de Luz/pen-name of
Pierre Henri de la Blanchetai/, Gustav III. Ett porträtt /Translated from the
author's manuscript which, to my knowledge, has never been published in 
French/. Stockholm 1949, and Erik Lönnroth, "Gustavus III of Sweden: the final 
years. A political po.rtrait." Scandinavica 6 (1967), 16-25. Repr in idem, Scandi
navians. Selected historical essays. Göteborg 1977. To try to form as independent
a view, however, as is possible Without thorough primary research, I have made
extensive reading in the scholarly literature on the Gustavian epoch (for a compre
hensive review of this literature see Georg Landberg, Gustaf III inför eftervärl
den/Gustavµs III before posterity/. Stockholm 1968) and in the published me
moirs, diaries, and letters of the king's contemporaries (a representative collection
of contemporary observations about Gustavus is provided by Ögonvittnen om
Gustav III/Eyewitnesses about Gustavus Il!/. Red: Beth Hennings. Stockholm
1960).

7. As material for the analysis of Gustavus's generalship I have used inter alia the
military histories listed i.n note 2 above, the !arge collection of letters by him
published in Konung Gustaf III:s skrifter i politiska och vittra ämnen; tillika med
Dess brefyexling 4-6. Stockholm 1808-12, particularly the letters to Major
General Cutt von Stedingk (5:137-227), and the published memoirs, diaries, and
letters from the war in Finland' i 788-90, primarily Mikael Anckarsvärd, Minnen
/Recollections/ från åren 1788-1790. Stockholm 1890, John Barrow, The life
and correspondence of Admiral Sir William Sidney Smith 1. London 1848, Johan
Albert Ehrenström, Efterlemnade historiska anteckningar utg af S J Boethius. 1.
Uppsala 1882, Carl Christopher Ekman, Dagbok förd under kriget 1788-1790
/Diary kept <luring the war- in Finland 1788-1790/. Helsingfors 1900 (Svenska
litteratursällskapet i Finland 44), /Carl Didrik Hamilton/, Anteckningar af en
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gammal gustavian /Notes by an old Gustavian/. Linköping 1855, Johan Gabriel 
Oxenstierna, "Mitt minne /My remembrance/''. Svenska memoarer och bref 1. 
Stockholm 1900, Carl Fredrik von Röök, "Hågkomster af en uppvaktande offi
cer/ Recollections by an officer-in-waiting/." Ur svenska hofvets och aristokra
tiens lif / .. ./ af Arvid Ahnfelt. 4. Stockholm 1881, /Johan Georg af Sillen/, En 
månad på Amphion. Minnen från sjötåget 1790 upptecknade af en deltagare /Re
collections from the sea operations of 1790, written down by a participant/. Stock
holm 1890, and Ögonvittnen. 

8. Konung Gustaf III:s skrifter 5, 211.
9. Quoted after Unger, op cit, 63.

10. Ekman, Dagbok, 121-122, and Barrow, op cit, 85. See also Ehrenström, Efter
lemnade historiska anteckningar 1, 243, 270-273, Ekman, Dagbok, 114, 118,
197, /Hamilton/, Anteckningar, 17, 26, 54, Röök, "Hågkomster", 99, 111, and
Ögonvittnen, 327 (J G Oxenstierna).

11. For the - not very flattering - opinion of a foreign and most competent observer
(Sydney Smith) regarding the quality of the Swedish officers of the period, see
Barrow, op cit, 65-66, 80-87.
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Recovery from Disaster: The Reconstruction of the Danish 
Army after the Dano-Prussian War of 1864* 

By Knud J V Jespersen 

1. Background

The nineteenth century was the century of the nationstate; the century 
when the map 'Of Europe was re-drawn on the basis of national fron
tiers, when the nation - a homogeneous society with a common 
linguistic, cultural and historical background - provided the organi
zational framework of political life. It is therefore entirely approp
riate that Professor Michael Howard entitles his chapter on the centu
ry's wars - an inevitable feature of this process of transformation -
"The Wars of the Nations". 

The Danish monarchy was also to feel in no small degree the rever
berations of this great European transformation. It had within its 
frontiers, in the Duchies of Lauenburg, Holsten and Slesvig, a sub
stantial ethnic German minority which, as German aspirations to 
nationhood grew, made increasingly vocal demands for separation 
from the monarchy and integration with the German Federation. 

The first explosion came in 1848, when the German population of 
Slesvig-Holsten staged a military uprising, undoubtedly prompted by 
the great wave of popular movements which spread across Europe in 
these years. They demanded separation from Denmark, and the re
bels received both diplomatic and military support from the state of 
Prussia, which was pursuing expansionist policies. But after three. 
years of war Denrhark managed to subdue the rebellion, and this 
episode close� with a series of agreements between Denmark and the 
German Federation which gave the Duchies and the German minority 
special status within the Danish monarchy. 
Nonetheless it was obvious to all concerned that the peace established 
by these agreements was fragile, and that the situation remained un
stable, not least thanks to the expansionist "blood and iron" policies 
pursued by the Prussian Chancellor, Otto von Bismarck. He was 
engaged in creating a new European Great Power immediately to the 
south of the Danish monarchy's frontiers, and decisively transfor
ming the traditional b�lance of power in Europe. It was generally 
acknowledged that a renewed trial of strength was inevitable, and few 
were suprised when it eventually came, at the beginning of 1864. 

The immediate occasion of the conflict, although not its deeper 
cause, was the new Danish constitution of November, 1863, which 
provided for a doser connection between Slesvig, the northernmost 
of the Duchies, and the kingdom of Denmark, than in the case of the 

*) Denna artikel återger i något reviderad form ett föredrag vid den internationella 
militärhistorikerkonferensen i Carlisle Barracks, Pennsylvania, 1982. 
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others. Bismarck chose to interpret this as a breach of the agreements 
of 1851-52 between Denmark and the German Federation, which he 
then used as a "casus belli". 

On 1 February 1864 Prussian and Austrian forces crossed the Ei
der, the river marking the old frontier between Holsten and Slesvig. 
Their purpose was ostensibly to ensure the special status of Slesvig in 
line with the other Duchies. The Danish army awaited the advance of 
the German forces somewhat to the north, behind the ramparts of the 
thousand-year-old "Dannevirke", the army's only fortification ac
ross the Germans' line of advance. It was generally expected that the 
first engagement would occur here. But just a few days later, on 5 
February, the Danish army abandonned its positions without offering 
battle and in a snow-storm and extreme cold undertook a difficult 
retreat to the flanking positions at Dybb0l, north of Flensborg. The 
army's main force was quartered on the island of Als. The back
ground to this decision is obscure, and is still a matter of intense 
scholarly debate. It is presumably to be seen in the light of the govern
ment's instructions to the General Staff that under no circumstances 
should they risk the destruction of the army at a single encounter. 
Because of the sharp frosts at the beginning of February the marshy 
areas beside the "Dannevirke" no longer presented any obstacle to 
the enemy's advance, and the General Staff therefore saw an acute 
danger that the army would be outflanked. The high priority given to 
preserving the army's fighting capabilities intact therefore probably 
explains the retreat, which nonetheless at the time was unfortunately 
seen as a headlong flight. 

This move was moreover soon to prove an extremely unfortunate 
action, which not merely shocked a bewildered Danish public, but 
also gravely weakened the army's morale. Things were not particu
larly improved by the government's decision to choose as a scapegoat 
the General in command, de Meza, who was dismissed on the spot. 
The damage had been done: the German forces poured into the Jut
land penninsula and beseiged and shelled the positions at Dybb0l to 
dislodge the Danes. Shaken by public reaction to the retreat, the 
government now insisted that the Dybb0l fortifications be held at 
almost any cost. Consequently the positions were held until April 18, 
when the Prussians stormed the fortifications and drove the Danish 
army over to the island of Als. This was somewhat m9re than military 
rationale dictated, since the attrition of the heavy shelling and the 
engagements of the preceding months had already broken the back of 
the Danish army and brought its organization to a state of partial 
collapse. The storming of Dybb0l sounded the knell of sustained 
military resistance on the part of the Danes. The Danish army was no 
longer in a position to offer serious resistance to the well-organized 
German forces which now occupied the entire Jutland peninsula and 
threatened the very existence of Denmark as an independent state. 
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Since nöne of the European Great Powers showed any signs of 
rendedng Denmark diplomatic or military assistance, the only option 
open to the Danish government was to seek peace with Bismarck on 
the most favourable ,conditions that could be obtained. Conse
quently, in the late summer of 1864, a peace-treaty was signed whose 
terms were completely dictated by Bismarck and which were harsh 
virtually to the degree of incapacitating the country. Denmark was 
obliged to cede all three Duchies - Lauenburg, Holsten and Slesvig 
- to the German Federation, and the frontier between Denmark and
Germany now lay a long way up the Jutland peninsula (see map). The
monarchy thus lost two-fifths of its territory (being reduced from
58,000 to 39,000 square kilometres), and at the same time the count
ry's population was reduced by about one million, from 2,600,000 to
1,600,000 inhabitants. But at least 200,000 people among this one
million still felt themselves strongly committed to Denmarj( by emo
tional and national ties; in other words Bismarck's harsh peace terms
had created a reversed image of the ethnic minority problem. This
was not resolved until after the First World War, when the northern
part of Slesvig voted in the 1920 referendum in favour of reunifica
tion with Denmark, thereby establishing the present-day frontier bet
ween Denmark and Germany.

There were inany perceptive people in the Danish establishment 
who seriously doubted whether Denmark could survive as an inde
pendent state after this amputation of its most highly developed pro
vinces. This le'ads directly to consideration of the state of Danish 
security after 1864. 

2. The State of Dani'sh Secmity af ter 1864
The defeat of 1864 marked a turning-point in Danish foreign po

licy. Before that year Denmark had played an active, indeed a fairly 
significant role on the European stage. But after 1864 the country 
resorted to what has very appropriately been called a "mouse-hole 
policy", or, as it was expressed in diplomatic circles in Paris in the 
1870's, "le Danemark s'efface" - Denmark was keeping its head 
down. Stark necessity obliged the country, from 1864 right up to the 
Second World War, to pursue a foreign policy of strict neutrality. 
This involved partly keeping as much out of the limelight as possible 
on the European stage, ·and partly, as a necessary prerequisite, avoi
ding by all possible means any embroilment with the powerful neigh
bour to the' south. This policy was sustained in foreign affairs, in 
varying guises, uhtil its collapse in the face of the expansionism of 
Hitler's Germany. With membership of NATO in 1949 the country 
reverted to a policy of making alliances, but by this time the world's 
centres of power lay elsewhere than in 1864. 

At that time the proxirp.ity of a strong Prussia was a grim reality, 
which had to be the point of departure for any assessment of Danish 
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defence policy. A glance at the map indicates that :Ptussian military forces were now permanently positioned. so far up the Jutland peninsula that an attack against the Danish heartland could be Iaunched without warning at any given moment. The country had furthermore lost the major part of its fortifications, which were situated in the
Duchi�s, and _this too made effective defence difficult. Finally, the 
strateg1cally vital c_oastal areas o� the Duchies, including the important naval base, K1el, were now m the hands of the Prussians. This facilitated a rapid expansion of the German Baltic fleet, which could soon be expected to outmatch the Danish navy. This in turn would 
mean that Denmark lost command at sea in her home waters increasing still further the danger of invasion. Given Denmark's \solated st�te there was no alternative to pursuing a policy of accomodation w1th Germany, and otherwise just awaiting events. Denmark's situa
tion was _precisely that of Robinson Crusoe's: "We had no remedybut t� wa1t and see what the issue of things might present". 
. Th1s altered state of the nation's security likewise involved a changem the role of the military in Danish politics and society. 

3, lmpact on the Danish Military System 
It is not feasible here to explore all the effects of the defeat of 1864 on the military system in Denmark. I shall therefore confine myself to emphasi.zing_ two ��tter� which particularly characterize this impact, and wh1ch m addition 1llustrate the altered circumstances in which Denmark was to be defended. The two matters are the Army Act of 1867, a_nd the question of the fortification of Copenhagen, which wasthe subJect of some controversy in the 1870's and 1880's. 
The necessity of a thorough reorganization of the Danish armyafter the armistice is evident from the simple fäet that the .Joss of the Duchies deprived no fewer than nine of the army's 23 batallions of their catchment areas for recruitment. In February 1866, therefore,the go�e��ment set up a so-call�d Army Act Commission comprisingten poht1cians (members of parhament) and nine officers from all theservices. This commission was given a brief to prepare proposals fora new Army Act, including an organizational structure suited to thenew circumstances. As the basis of its deliberations the commissionreceived a series of documents from the W ar Minister outlining thegovernment's overall view of the new security situation. They included the following statement: 
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In view of the present reduced territory and financial circumstances of the Danish
sta

_
te it is evidently not feasible to establish a system of defence which could be fully

rehed on to defend the country against every attack. The demands made on the
nation's defence system must therefore be restricted to repulsing small attacks and
holding off major attacks long enough for the state to form alliances and for a
potential ally to render assistence. 

This express�d the government's official view of the basic princip
les of Danish security, and this was also the basis on which the Army 
Act of 1867 was to function. The note of resignation here in contrast 
to earlier declarations is noticeable, and it should also be observed 
that despite the policy of neutrality in foreign affairs the basic prin
ciples for defence organization left room for an alliance with one of 
the Great Powers: it was doubtless France that the government had in 
mind. 

It is symptomatic of the lack of coordination in government policy 
that while the Foreign Ministry right from 1864 followed a strictly 
neutralistic course, the military ministers prepared a reorganization 
of the army which had as its basis a possible alliance with France. 
Certainly the military organization which emerged after the Army 
Act of 1867 makes little sense on any other basis. Reliance on France 
was the pillar supporting the Army Act. The process of reorganiza
tion produced an army which, at a strength of 46,000, was large in 
relation to the state of the country, organized as a mobile expeditio
nary force, and capable of giving battle without the support of per
manent fortifications. In this it was very different from its predeces
sors. Its ultimate purpose was quite evident: the reconquest of Sles
vig, where there still lived 200,000 Danes. The new mobile army 
structure was as if designed for an attack on Germany in conjunction 
with the large French army. This demonstrates more clearly than 
anything else that thoughts of revenge were rif e in military circles in 
the years after 1864. The War Minister himself was incautious enough 
to declare, in connection with the passing of the Army Act, that 'the 
new system was, designed to regain what had been !ost, provoking a 
·minor diplomatid crisis which obliged him to issue a quick disclaimer.
The actual state of affairs was nevertheless hardly in doubt.

The French pillar holding up Danish military policy eventually
collapsed with the French defeat by Prussia in 1870; only the rapidity
of the French collapse prevented Denmark from getting involved in
this conflict. After the proclamation of the German Empire in the
Hall of Mirrors at Versailles on 18 January, 1871, the Danes finally
realized that the hope of recovering the lost territories through an
alliance with a Great Power was an illusion. From 1871 the concept of
a genuinely neutralist defence policy became dominant even in mili
tary circles in Denmark: it was realized that this was now the only
option available.

A cred1ble policy of neutrality also required permanent fortifica
tions at strategically imp◊rtant locations. Discussion of this issue had
been studiously avoided in connection with the Act of 1867, as at that
time it was still hoped to recover the lost territories. In such circum
stances fortification of the ·new frontier would have been very inaus
picious, as it would represent an indirect recognition of the "status
quo" and would give' the 200,000 Danes south of the frontier the
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impression that they had been abandonned. But aft�r the French 
defeat the question of fortifications became a matter of some ur
gency, and attention focussed on the fortification of the country's 
capita!, Copenhagen, which as the seat of government and the admi
nistrative centre was taken to be the strategically mast important 
place in the country. 

The idea of transforming Copenhagen inta a strong fortification 
which could withstand an enemy attack for some time was based on 
the idea that the nation was not defeated so long as the seat of 
government held out, even if the rest of the country w�re occupied by 
an enemy. If this vital place could be held Iong enough, friendly 
powers, who were not interested in the destruction of Denmark as an 
independent state, would have time to come to her aid. Just which 
powers were likely to do so was not clear, but probably England and 
Russia were those mast usually thought of, as both had vital interests 
in the Baltic. In this way it might perhaps be possible to preserve 
Denmark's independence in the face of the crushing superiority of the 
Great Power, Germany. 

This concept was first aired by a group of influential young officers 
connected with the army's Military College. In 1871i immediately 
after the French defeat, they formed the Academy of Military Scien
ces, whose official aim was to work for more scientific approaches to 
military matters. Right from the start the Academy initiated intensive 
study of the options open to Denmark following the fall of France. It 
was concluded that in· military terms the best of the available options 
was the fortification of Copenhagen. 

Having reached this conclusion the resourceful members of the 
Academy launched what virtually amounted to a propaganda cam
paign among politicians and the public at !arge to have their ideas 
adopted as official defence policy. Whithout really appreciating it 
they embroiled the whole officer corps in a heated political contro
versy which was to dog the officer corps for many years to come. 

It so happened that there was at this time a bitter parliamentary 
struggle between the aristocratic conservative government and the 
liberal opposition. The Conservatives, while considering themselves 
the king's government, had only a minority of the seats in the democ
ratically elected lower house, while the Liberals demanded a share of 
power in order to carry through social and economic reforms to 
improve the lot of the lower and middle classes. In this aim they were 
thwarted by the Conservatives, who enjoyed the support of the king. 
The last quarter of the century consequently witnessed a violent par
liamentary confrontation, with the government obliged to rule on the 
basis of provisional Finance Acts, while the Liberals blocked virtually 
all legislation to raise revenue. This policy of confrontation annoyed 
moderate politicians on both sides, who favoured compromise, and it 
was consequently with difficulty that the parliamentary leaders kept 
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their respective parties together. What they needed was a simple, 
tangible issue on which they could all stand together, for or against. 

In these circumstances the officers' proposal to fortify Copenhagen 
came as a heaven-sent gift. Defence was a useful issue, and the offi
cers' propaganda had made it equivalent to the question of the forti
fication of Copenhagen. The talented leader of the Conservative go
vernment, J B S Estrup, realized its potential immediately, and 
quickly made the fortification question a major plank in Conserva
tive policy. The issue had broad public sympathy, and would also 
serve to stiffen the Conservative ranks. And precisely because the 
Conservatives had adopted the fortification policy as their cause, the 
Liberals, although having some sympathy for the idea, felt obliged to 
reject it: as Conservative policy it simply had to be opposed. In this 
way the fortification issue became a matter of political controversy in 
the 1870's and 1880's and the main bone of contention in the parlia
mentary struggle between Conservatives and Liberals. Defence po
licy, now equated with the fortification of Copenhagen, was exploi
ted by politicians in their own strife, while its ultimate purpose, the 
defence of Danish neutrality, was submerged in the turmoil of parlia
mentary battle. 

Meanwhile the officer corps, who had initially möoted the policy 
on legitimate military premises, were now transformed into the pup
pets of the parliamentary contest. The officer corps became the poli
tical hostages of the Conservatives, with the result that they were 
identified as a class, both in public opinion and in reality, with con
servative policy. The degree of the political engagement of the officer 
corps is evident, for\example, from the fäet that almost all the mili
tary ministers in the conservative governments of the period came 
from among the leaders of the Academy of Military Sciences. 

The Copenhagen fortifications were actually built in the course of 
the last decades of the century, and served th(!ir purpose until they 
were dismantled after the First W orld W ar. But the antecedent deve
lopments bad caused irreparable damage to the Danish security de
bate, for the injection of party-politics into the Defence issue in the 
course of the parliamentary struggle made any objective discussion of 
Danish security virtually impossible form many years to come: adop
ting an attitude to the defence issue automatically implied a party
political stance. At the same time the political engagement of the 
officer corps compromise'd its credibility as a source of objective 
military advice to politicians. It was constantly suspected of pursuing 
Conservative party-political erids. In this way there opened a schism 
between the Danish officer corps and Liberal circles in Denmark, a 
mutual lack of trust which was particularly harmful after the victory 
of the Liberal opposition over the Conservatives at the beginning of 
the new century which ma�le the Liberals the governing party from 
1901. This is the main reason why the defence debate laboured under 
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such difficulties in Den:mark right up to the Second World War. Not 
until this cataclysm and the country's subsequent membership of 
NATO did circumstances change. 

4. Conclusion

The defeat of 1864 placed the Danish defence system in a comple
tely impossible situation. The task which it really existed to perform, 
the military defence of Denmark's continued existence as an indepen
dent state, was, in the circumstances then obtaining, quite infeasible. 
The military planners were probably aware of this situation, but they 
did not accept it. Instead they hatched dubious plans of revenge, 
based on the unrealistic vision of an alliance with France. This was 
the real idea behind the Army Act of 1867. When the defeat of France 
revealed this vision as the mirage it really was, planning in the mili
tary sphere finally started on a realistic basis. The result was the idea 
of fortifying Copenhagen, which in military terms was sound enough. 
However the fortification issue was roade a political pawn in the great 
constitutional struggle, and the officer corps stumbled into a compro
mising engagement with the lasers of that struggle, the Conservatives. 
Together these two circumstances led to such a strong injection of 
political controversy irtto the entire defence issue that objective de
bate, based on realistic assessment of the nation's security require
ments, was effectively prevented for many years to come. Conse
quently the question of Danish security, and hence military defence 
policy, remained extremely confused right up to the Second World 
War. It was not until the country's membership of NATO in 1949 
that Danish forces again acquired a significant role, and only since 
then has it proved possible to overcome the schism and the political 
entanglement which were among the most noticeable and far-rea
ching consequences of the war of 1864. The military recovery from 
the disaster of 1864 can thus be said to have taken no less than 85 
years. 
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Mahan revisited 

By Don Schurman 

Alfred Mahan was an outstandingly successful writer, both in terms 
of sales and in terms of influence, so far as one can measure in
fluence. He was· also a complex expositor, and it needs to be· said at 
once that both the seeming contradictions in liis work, and his sense 
of the need to qualify, make it necessary to clothe judgments on his 
work with seemly reserve, It is to be hoped that this article emulates 
the Master's caution without avoiding facts that need consideration 
sixty-eight years after his death. 

Mahan has been studied as a publicist of American Sea-Power 
development; as a sort of naval Clausewitz, or universal thinker on 
war; as a standard thinker against whose views on strategy and tactics 
twentieth century war actions and preparations may be judged. I have 
studied him as an historian (almost as a British historian) as opposed 
to a political analyst or naval prophet, 1i and Professor Theodore 
Ropp has studied him against the exciting technical backdrop of the 
naval age in which he wrote - more particularly from the point of 
view of an American naval reaction to the technical impetuosities of 
the Jeune Eco le in France. 2> 

Ropp has both technological and historical universalist interests 
that make his �pproach to Mahan somewhat less than iconoclastic. 
My own approach has been to measure Mahan, as an admitted non
technological person, against other historians who were his contem
poraries. To me this latter approach revealed both strengths and 
weaknesses: strength in that his lack of technological pre-occupation 
lifted his thought above the output of the bric�a-brac "scientific" lore 
that passed for strategic thought in his time; weakness in that his need 
to be relevant always threatened to distort his real historical insights. 

It is important to recognize that in Makers of Modern Strategy 
Margaret Tuttle Sprout took a semi-shelved Mahan and dusted him 
off in 1942 to suit wartime American navaf instructional purposes. 
Her wartime scholarly achievement was great. From the point of view 
of maritime Weltanschauung her advancement of Mahan and sea 
power to centre stage was masterly. Given her premises she construc
ted the masterly edifice' from which Mahan is still viewed by most 
American na.,valists, propagandists of maritime determinants, and na
val historians. She described the effects of Mahan's words and tailo
red them for a second revival. This paper looks at what motivated 
Mahan to write what he did in the 1880's, and to look at the 
constraints under which he wrote it. 

This is not the first attempt to do this. Peter Karsten did it in The 
Naval Aristocracy,3l which,examined Mahan as a product of his time, 
service, and· social dass. This book was the most innovative and 
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courageous re-interpretive historian's attempt to deal honestly with 
the citadels of American naval complacency since Mahan fluttered 
the establishment himself. If the obsession behind this fine book 
seems excessive, contirruous consultation of it improves the im
pression it creates. It was Karsten's view that Mahan was not so 
dominated by Jominian thought as he was by the mores of the Naval 
Service. Karsten could se that these were not the mores of Americans 
in general and that even on the official level there was a wide 
divergence between naval purpose as apprehended from a naval-as 
opposed to a government-point of view. Paul Kennedy's discussion 
of Mahan vs. Sir Halford MacKinder in The Rise and Fall of the 
British Naval Mastery,4l while interesting to the student of Anglo
German rivalry, builds on Margaret Sprout's article in Makers, and 
on its assumptions that most naval writers were blue water determi
nists. He thus develops a case that historians like Juföin Corbett 
conceded in the midst of the controversies he describes. 5l 

Perhaps the best judgment of Mahan was that he was a political 
scientist, who "guessed right about the future". 6) At the end of this 
essay the actual development of Mahan's ideas in the 1880's will be 
canvassed. Meanwhile it appears to be necessary to frame and discuss 
certain questions. First, what was Mahan's purpose? Second, how 
did Mahan view the British? Third, what _were the British actually 
doing? Fourth, what agents - or forces - actually crafted British 
sea-power? Fifth, how was naval power calculated by the British in 
the past - and in the 1880's? Finally, how <lid Mahan's purpose 
correspond to the realities of British maritime growth? 

1. What wasMaban'spurpose?

He aimed to show warfare at sea could be conducted successfully
by following proper scientific rules. He wrote at a time when deep 
uncertainty was present in the minds of planners who thought about 
what the next war would be like. This was so because of vast changes 
in the instruments of war (and this was especially true of sea-power) 
that had not been tried out in any conclusive fashion, either in war or 
in peace. Mahan was asked to provide historical argument for a 
Naval Service requirement, viz a reassuring science of war. This was 
to be his task at the new Naval W ar College. He prepared bis history 
lectures with this preoccupation dominant in his mind. 

In order to do this in clear unmistakeable fashion, Mahan turned 
for assistance to J omini whose uncluttered mind had brushed aside 
the complications of international cause and effect in favour of a 
particularly military approach based 011 a theory of communications. 
Jomini was a "sound" thinker; the sort of theorist who is a great 
relief to the mind of any student fresh from a wrestle with Clausewitz. 
Mahan needed such a clear, uncomplicated method of exposition. 
Also it was natural that Jomini was chosen since he had, for half a 
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century, dominated the thought patterns of military instructors on 
the banks of the Hudson, at West Point. 

Thus, in his new appointment as lecturer at the Naval War College, 
:t-4ahan knew what he wanted to do and he possessed an American
approved guide to assist him in accomplishing his task. 

2. How did Mahan view the British?

It is good evidence that Mahan had fixed on his purpose and his
torical technical guide first, that he chose the British between 1660 
and 1815 as his model.1l For the command-of-the-sea theory did not 
fit classical and medieval models except in a random way. Certainly 
the Venetians, by all odds the greatest seamen between the Northmen 
and the Portuguese did not exercise general µiaritime "command" 
any more than did their great arch rival, the Byzantine state. ai 

Another example was Spain, where Fernand Braudel has shown 
how expensive and difficult it was for the Spanish to exert any consi
stant sea-presence in the Mediterranean/l Overseas their problem was 
similar. The Spanish were successful in protecting trade from the 40 
or so corsairs who preyed on their Caribbean shipping. They did not 
exercise command of the seas but rather command of the treasure 
fleets, and when sufficiently annoyed their instict was to go for the 
English jugular/0

l without establishing sea-command first. Similar 
comments might be made about the Dutch and later the French in 
response to English sea-power. 

The British suited Mahan's purpose because they continued to 
grow in a naval anq maritime way until their general sea supremacy 
and wide range of action were everywhere acknowledged. It looked 
like a planned development carried out by a people, from 
1588-1815, who had taken their instruction from Jomini. The his
tory contained in the selected British time span exactly suited the 
Mahanite purpose of "scientific" cause and effect. 

3. What were tbe British actually doing?
Of course neither Drake nor Nelson ever �ead Jomini. No doubt

they would have been surprised to find themselves acting on his prin
ciples. In fact, sea-power in the age of fighting sail depended to a high 
degree upon geography. From, at least, 1565 on it was discovered that 
a co�?inatiQn, ?[ wind and coast configuration produced advantages 
of m1htary pos1t1C?n and com;entration that intelligent maritime men 
would use to goocl effect. The advantage related directly to the so
called ship-of-the-line and not to past galleys or to future steam 
vessels. Over and above ship safety problems, seamen could be orde
red to take advantage of natural phenomena to achieve mercantile 
indeed national, commercial advantages. The story of the harnessin� 
of that mass of fear, skill, prejudice, taciturnity and courage that 
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formed the British marine, to the counting houses of the City of 
London, overseas roadsteads and increa-singly perceived national pur
poses constitutes the real history of the Royal Navy. 111 

The application of these historical lessons, culled from experience, 
found their apogee in the age of Napoleon, where sea-power exercised 
a powerful effect upon the history of Europe, as well as cementing 
colonial fragments into a great commercial Empire - an Empire of 
unparalleled range and scope. 

Mahan's book showed British maritime growth in the period of 
Anglo-French rivalry, and it showed how maritime power appeared 
to be decisive. Not surprisingly, Mahan left out the American War of 
Independence. If his own country could not exercise general sea 
dominance - which he would have characterized as "command-of
the-sea" - then it was not a sea-power, any more than France was. 
No subtleties for him. He dared not write the history of the American 
Revolution. Even later, when he turned to the War of 1812, it was to 
hammer home the message that single ship actions aside, a sea-power 
was the one that could exercise overwhelming power in the line of 
battle numbers game. In 1813 when the British moved over to Ameri
can ships then grass grew in the streets of Boston. 121 Certainly the 
Royal Navy suited an approach whereby Jomini could be used to 
explain seemingly inevitable sea progress. 

Both Margaret Sprout and lately Paul Kennedy have taken pains to 
show that land power (Haushofer/MacKinder) posed, special prob
lems for naval mastery theorists. No one disputes (at least not me) 
that ships do not conquer land masses. What is more important for 
this paper is to note that Mahan consciously or unconsciously selected 
his illustrative material from a time when continentalist geographical 
theories of dominance seemed not to apply. Some Blue Water 
theorists in En�land circa 1905 did eagerly acce·pt the Mahan app
roach. In America many still do. 

4. What agents or forces actually crnfted British sea-power?

So far the selection of Britain as a model has been described in
almost Mahanian terms. However, if we wish to understand anything 
about the real nature of British sea-power it must be emphasized that 
in Britain monarchs after Henry VIII did not simply decree policy 
and have it conform to "The Royal Will". Rather "The Royal Will" 
was comprised of an increasingly complex number of factors, at 
home and abroad that pressed for national policies to cover growing 
maritime commercial policies and activities. The commercial agenda 
for these developments at home in England were not simply port 
merchants but involved business men whose interests often reached 
through Parliament into the Royal decision-making processes. So
cially all sorts of threads were woven together. As John Ehrman once 
put it, the Royal Navy was a slice not a layer of the National cake. ll> 
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Agents of the governrrtent armed with wide regulatory powers lived at 
home and abroad, and their commercial brethren, who after all pro
vided their salaries, lived cheek by jowel with them as förmal control 
and support balanced and interwove with the logic of commercial 
profits. The precise tie between the.se various groups was financial 
and regulatory, and commercial agents operated not on the supposed 
"Royal Will" or on unlimited budgets, but by reference to that sys
tem of carefui husbanding that one day would be known as Gladsto
nian Finance. 

All of these factors - the ship type, geographical position, care
fully husbanded tradition based on a frank recognition of social 
possibilities made for a British maritime and commercial greatness 
that found its ultimate expression in the word "Empire". The com
binations of factors varied from time to time but it is true, allowing 
for short run setbacks, that progress in Imperial maritime growth was 
constant over nearly three centuries. Perhaps the constant additive 
that made for success was, until 1807, the extra revenue generated 
commercially by the trade in negro slaves from Africa. Underneath 
the success story of an Empire lay the seething moral sewer of trade in 
human flesh. (Which, by the way, paid its share of the Americ(:J.n 
dream for half a century after 1807.) 

5. How was naval power calculated by the British in the past, and in
the 1880's?

After 1815 things changed for the British. They may not have been
a satiated power, but they were an Empire well spread out. From the 
end of the Napo1eonic wars the very extent of the commerce and 
geographical growth dictated some priority system. Like Spain in the 
16th Century�, Britain could not be strong everywhere and priorities 
were largely qetermined by periodic scares and, of course, by finance. 
When Robinson and Gallagher loO'ked at the problem of the African 
Empire in the nineteenth Century14> they concluded that in the final 
analysis it was not trade and money that generated funds for priority 
locations but rather it was strategy. This view has been challenged by 
Marxists, non-Marxists and others mainly those who write of un-
conscious or investment Empire as opposed to the economics of 
actual possessions. However, there is another way of looking at a 
place like, say, the Cape Colony with its naval base, One may concede 
at once thaJ tp.e Cape was of strategic importance (Suez notwithstand
ing) and tlie colonial policy towards, say Rhodesia, might take its 
tone and sfre)1gth from the relationship of the colony north of the 
Zambesi to the naval base at Simons Bay. But what determined the 
value of the defences, floating and fixed, at the Cape? The answer is 
that the Carnarvon Commission reporting in 1883, and its Colonial 
Defence Committee predecessor in 1879, both used the annual value 
of passing trade as a determinant.151 The origin of this way of valu-
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ation was as old as the British Empire. For instance, Raffles had used 
it at Singapore in 1819 .. But in the 1880's that the numbers of guns 
should be decided by relative value of commerce (for it was a com
parative system vis-a-vis other strategic posts) was a crude correlation 
of the cash-box mentality with strategic general principles. These, 
incidentally, laid it down that Europe, where opposition to British 
trade success would be likely generated, was accorded the main stra
tegic priority. For whithout the European heart secure it was not 
considered by anyone that Imperial Britain would remain alive, let 
alone dominant. Even a Canadian nationalist could be expected to see 
that. 

6. How did Mahan's purpose correspond to the realities of British
maritime growth?

In the l880's when Mahan was writing, these things were hidden
from his eyes as he paraded his chosen aspects of social science and 
naval principles. The world was ready for crudities and it selected 
those aspects of Mahan which corresponded to their chosen dream. 
In England there was no General Staff. There was a Board of 
Admiralty where the nuances of government policy and commercial 
requirement were decided with a lordly disdain that had absolutely 
nothing to do with any kind of principle that a man like Mahan might 
deduce - or indeed any other principles that were not concerned with 
the hoar-frost of time. As the Board of Admiralty grappled with the 
problems of new ship types, new weapons, and new problems, they 
had a kind of historical precedent to guide them. 16) This resembled 
nothing so rnuch as the antithesis of, say, the Prussian General Staff. 
It was a modern farce played out against the background of outmo
ded, firm, even confident tradition. It was not· foolish: it was not 
magnificent: it was the Royal Navy painfully adapting to a less invit
ing age. All this was light years away from the principles that Alfred 
Mahan expounded to senior officers at Newport in 1886-87, and the 
real nature of the mainspring of the Royal Navy was not revealed to 
Mahan either through research or intuition. When he published the 
British were grateful for his recognition of their genius, but, as so 
often happens when they are written about by foreigners, they hardly 
recognized themselves. 

7. Mahan's intellectual activity in the 1880's

Mahan's background and temperament were forrned by his up
bringing at West Point. He was a person of retiring habits and a 
reflective mind that neither cadet training at Annapolis nor service in 
the Union Navy <luring the War Between the States either disturbed 
or stimulated. In the sixties, he allowed himself to dwell on interper
sonal relationships, hoth male and female, with the natura! imagin
ative impetus of youth and the frustrations that resulted from a 
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strong, suffocating sense of Duty, chivalry, honour and religious 
nature. 

During the years 1867-1869 this seething frame of emotional aspi
ration attached to an inquisitive mirid-was sent on sea duty, to the Far 
Bast. He served mostly in Japanese waters on board USS Iroquois, 
and he kept a diaryl7) which rnostly recorded the state of his bodily 
health, his Christian soul, and his fluctuating relationships with his 
brother officers. The introspective entries give off the oppressive 
steam ,of a hot-house environment. The young officer, despite on 
desperate surge of passion, had not settled his matrimonial future and 
he was not the type to allow himself to be consoled by either geisha 
girls or wardroom companions, or even the comparative solace offer
ed by food, drink, sailing, reading, prayer and sight-seeing. He also 
recorded the attempt to form a disciplined pattern out of this restrict
ed choice of palliative opportunities. The fact is that out of the sense 
of responsibility that he felt in the presence of his God, he elected to 
be a man of restraint. His responses to the irritations of daily life on 
board a relatively small ship matured him. It is to be noted, however, 
that he was not saved from the call of dissipation by intellectual 
activity. He tried. He wrote, after one bout with learning Greek, that 
he had "constantly felt the perplexity between my active uncongenial 
professional duties and the desire for this religious or other study" . 1s) 

When he returned home, his marriage eliminated rnuch of the am
bivalent sexuftl uncertainty that had threatened to disrupt him. By 
1875, Mahan was a disciplined personality pursuing a naval career 
that at no time called forth joyous response from him, but for whom 
purpose in life åppeared to be nothing more than "the gratifying 
feeling that his duty had been done". 19) Although he had felt a "capa
city ... for more intellectual work", and that he had "thrown him
self away", 20) he had not proved capable of reorienting himself under 
his own steam. 

Although he read widely, Mahan held the undisciplined opinions, 
prejudices and reflections of his naval contemporaries. He was suffi
ciently intelligent to be conscious of unfulfilled powers as he entered 
the 1880's at the age of 40. 

Mahan was turned towards his new calling of naval author and 
authority by the combined pressures of Admiral Stephen B Luce and 
by the exigencies of Luce's new creation, the United States Naval War 
College at,.)'Iewport, R L These two forces shaped Mahan and gave 
his life singular.ity of purppse. Of course, this has been commented 
upon before by· other writers, and by myself elsewhere, but it needs 
emphasis if his historical responses are to be understood properly. 
Perhaps his new literary and. pedagogical bent was shaped somewhat 
by his writing The Gulf and the Inland Waters in 1883. He did not, 
himself, think this was so in retrospect, but those who have written 
books will not dismiss this discipline of accomplishment so readily.21

) 
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Nevertheless, the decisive impetus was provided by Luce's call. Ma
han wrote "at forty-five I was drifting on the lines of simple respecta
bility as aimlessly as one very well could. My environment had been 
too much for one; my present call changed it. "22> 

Mahan was not Luce's first choice to give the historical evidence to 
support the latter's viewpoints at Newport. Mahan himself, some
what unbappily stationed off the coast of Callao (Western South 
America), saw the possibility of using this gambit to get home and he 
saw that, done properly, the work would tum out to be importanf. 
He returned to the historical narrative that would be used to illustrate 
cause and effect in naval war, ''thus enforcing certain general prin
ciples". 23> This method might well serve for strategy: what it would do 
for tactics was more difficult to predict, and he knew it. 

The problem fascinated Mahan and he worked aw11y at it despite 
the fact that from November 1884 to September 1885 Luce left him to 
sweat it out with available books in the tropics.24> It did not matter. By 
May 1885 Mahan had worked out a plan of attack that promised a 
general discussion of the elements of sea power - or affecting 
agents.25> The list of geography, commerce and aptitude, etc, reads 
remarkably like Mahan's arrangement in the beginning of his famous 
book - a logical arrangement of obvious "elements" that most read
ers then and now skip to get at the subsequent history. He would 
then, he hoped, discourse on the effect of navies on great or small 
campaigns (e. g. Hannibal). Next he would study great campaigns 
"partly to clear up my mind on great questions of strategy" but also 
to enable him to deal with other matters such as the place of the ram 
and torpedo in modern war. This last is interesting appearing as it 
does in direct response to a question from Luce, which indicated an 
intenti�:m to have him deal with the questions of w,l;i.ich the J eune 
Ecole m France were then the promoters. Mahan claimed to be "aw
fully at sea" over these tactical questions. He concluded strongly
" f . ' 'o course I should mtroduce, what I have so far omitted, a study of
great naval campaigns''. 

These were his intentions sent from exile. In November ,1885 when 
he began to work (under great pressure due to Luce's dilatory efforts 
at repatriation) he compared French and English sources as he stud
ied campaigns,26> and indicated his intention to use Jomini "as a 
model possibly suggestive of manner of treatment" ,21> He stated that 
his chronological boundaries, 1660-1815, were largely set by the 
available material in French and English. For ''it is singular that the 
nava_I history of the world, for the most part, so far as records go,
confmed to the period between 1660-1815, the tactics and nautical 
conditions of those times are of the past - but the lessons and 
incitement of the part played by fleets remains and cannot I think but 
exact their progression in the eyes of officers'' .28> 

By the middle of January in 1886, he claimed to have understood 
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the strategy (1660-1815). He discovered that it was not purely naval. 
To excerpt the general history of Europe for the period would be "to 
capsize a proverb, Hamlet with all but the part of Hamlet left out". 
Using this broad canvas had convinced him that the strategic effects 
of naval power on war situations or campaigns would always have 
pedagogic relevance. This is a partial answer to the question "of what 
,use is the knowledge of these bygone days". The new technology 
makes the question more difficult to answer for tactics. Predictably 
he ,stated that efficiency, readiness, etc, would always tel1 in ship to 
ship actions, but Jomini must help for he would "hope to detect 
analogies - and with an admirable system of orre kind of war before 
orre to contribute something to the development of a systematic study 
of war in another field''. These tactical remarks are not firm conclu
sions, but, in his own words, "glimmers of light" ,29> 

However, a month later, w,riting to his lifelong friend Ashe, he 
clearly revealed the priorities formed in his mind. He was assigned to 
teach "the subject of Naval Strategy and Tactics" and this subject
involved ''to a considerable extent Naval History as affording les
sons". That is to say, he went on, "How to view the lessons of the 
past so as to mould them into lessons for the future, under such 
differing conditions, is the nut I have to crack". He went on more 
startlingly ''To excogitate a system of my own, on wholly a prioric 
grounds, would be comparatively simple and I believe wholly use
less". To show the connections between wooden walls and ironclads 
involved something more, and his effort, he hoped, would "raise the 
profession in the eyes of its members by a clearer comprehension of 
the great part it µas played in the world than I myself have hitherto 
had". Finally, cortscious of the importance and magnitude of the task 
he had set himself and oj his progress he wished he was 35 again and 
had ''two years for the work instead of orre'' .30> 

Mahan was not intellectually comfortable in the "scientific" realm 
of modern tactics. He knew that that was a part of Luce's purpose 
from the beginning but he shied at the gate. W ould J omini enable him 
to' generalize the tactics of the olden days, let alone enable compari
sons with the modern age to be made? The above letter to Ashe was 
written in February. In June he was writing confidently to Luce about 
how he was now writing on tactics for "If I confine myself to history, 
the College would be -,blamed for not keeping me to things that were 
useful". A revealing c6mment.31> For by June 6 he was still prevarica
ting: "I am anxious to get beyond the mere historical part if I can.32> 
And in a cry from the heart he admits that there is no "Clear detailed 
account" of the Anglo-Dutch battle tactics, and I doubt if any has 
been preserved''. 33> 

In the meantime he had received Luce's approval for what he had 
done so far. He acknowledged this with a recommendation to Luce 
that the Revue Maritirne should be subscribed ''when we have a 
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library'' for modern French tactical doctrine and because that period
ical contained a good description of the Dutch-English Four Days 
Battle of 1666, 34> 

By August, Mahan ceased to write to please Luce and wrote under 
the compulsion of making the College a success, for he had succeeded 
Luce as President of the new school at Newport. 

It will be remarked up to this point that Mahan had been selected to 
give lectures on Naval Strategy and Tactics that Luce allowed would 
derive "scientific" pedagogical substance from the use of history. 
Mahan in a remarkable eight month blitz had mastered much of the 
secondary material for a study whose time frame was set, in large 
measure, by the availability of secondary sources. It will also be 
obvious that although Mahan was reluctant to come to grips with 
modern tactical problems (perhaps because of temperament) he did 
see that history ought to provide a different perspective from which 
to view these problems, and hoped that Jomini might provide for the 
bridge between wooden walls and ironclads. Gradually his disinclina
tion to grapple with tactical modernity forced him to deduce from 
history that. French tactics looked better because they were tµeoretical 
propositions while English tactics looked worse because they tried 
them and sometimes they failed. He was sailing comförtably towards 
a notion that allowed him to ignore small vessel or ship commercial 
actions in that they were not ultimately decisive. This would, in time, 
lead him to expose the great French "error" of guerre de course and 
to set up a concept of sea command that allowed him to ignore the 
commerce raiders of Louis Quinze and their subsequent modern ver
sion, the Jeune Ecole, at the same time. It is also clear, in retrospect, 
that he was writing lectures that were to cover the period between 
1660 and 1815. Partly due to time constraints35> he only got to 1778 by 
1886 but he saw that the work might be useful as a text and from the 
general tenor of the correspondence it is unlikely that he ever thought 
in terms of lectures divorced from publication. In other words he was 
writing a book from the beginning. The book, however, was shaped 
and would continue to be shaped by Luce and the general purposes 
and needs of the College as well as by what Mahan read. 

Thus, it is clear then that Alfred Mahan's activity, from the time 
Luce appealed to him in 1884, was conditioned by certain factors. 
The first is that he was, like Stephen Luce, a creature of his times in 

· that he accepted doctrines of progress, religion and social intercourse
that were then current. Like Luce he appreciated the lack of sophisti
cated educational background, but unlike Luce he was unable to see
naval problems whole. Luce quickly grasped the importance of Ma
han's viewpoint. Genius is not too strong a word for Luce. Mahan
was not a genius, but he had the instincts of a schalar, which Luce
had not. Nevertheless, Mahan was subject to the great 6verriding
preoccupations of Luce's mind -which drove the latter to attempt to

38 

render all naval problems susceptible to "scientific" solutions. In
deed the force of this viewpoint as set out by Luce penetrated to the 
fibre of Mahan's citadel. The idea that tactics, strategy, policy, and 
"principles" could be set up in a "scientific" relationship to one 
another was not a concept outside the temper of the times; but the 
insistent strength of this synthesizing thrust came from Mahan's men
tor -the founder of the Naval War College-Stephen B Luce. 

Secondly, it is clear that if Mahan was aware that he was breaking 
new ground he was not doing it to placate any goddess of history. 
Mahan had a master, Luce, and a goddess - the United States Navy 
and its history, and they helped to make him a famous man. But 
history was a means to an end. Historical examples were mere pawns 
on the board of .Mahan's game - the educational game of the Naval 
War College - where the total game plan was to convince naval 
officers that there was a scientific way to tackle problems of strategy 
and tactics. 

As was fitting in a country where the Army was the dominant 
service Mahan had turned for his congealant force to the God of 
American Army tactics, Jomini, that same. Baron Henri de Jomini 
whose principles Mahan's father had persistently for years incubated 
in the breasts pf the cadets at West Point Military Academy. Jomini's 
view that there were immutable principles of war that held true for all 
historical periods of warfare struck Luce, not Mahan, as a worthy 
guide, for as Mahan worked on his lectures he constantly worried 
about whether these soldier rules could be applied to naval strategy 
and finally to naval tactics. Like Luce he held no brief for treating 
historical study i11 any "cultivation of the mind" context. Practicality 
was what the naval officers, and the watching authorities in Washing
ton, would expect of him. He would be judged not on whether he 
enthused his audiences for history, but rather to the extent that he 
could realistically show how the use of history would directly benefit 
the navy. The value of the history to the Nava:I War College would be 
in direct proportion to the simplification that the use of J ominian 
principles would bring to the study of history - in a specialized 
sense. 

This viewpoint was rendered the more necessary by the fact that the 
only innovative naval thinking that was breaking in on what then 
passed for American, naval thought, was being done in France by 
Admiral Aube and to · so-called Jeune Ecole. This policy of stealthy 
stalking, as opposed to committed mastery on the seas, did not com
mend itself to any American naval officers who, when they looked at 
foreign examples, saw the Royal Navy of Britain as top sea-power, 
and the French naval thinkers as men who devised elever expedients 
for stealthily acquiring higher naval status. It was natura! that Ameri
can naval officers, who entertained dreams of one day surpassing the 
British, looked for a doctrine that venerated sure-fire principles that 
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would permit them to do so. For the American Navy was no more 
interested in playing second-fiddle to the Royal Navy than was the 
fledgling German Navy. The difference was that American political 
leaders were not as consistently amenable to the viewpoints of Ameri
can navalism as the leaders in the Kaiser's Germany were to German 
navalism. Even Theodore Roosevelt, himself an expert on the naval 
aspects of the War of 1812, did not conceive of the Royal Navy as 
America' s chief rival ( enemy). 

Thus it can be seen that Mahan approached the historical work
bench in 1884-1885 with purposes that were in no way divorced 
from the pressures induced by the naval aristocracy, the idea of the 
Naval War College and the personality of Stephen B. Luce. It also 
needs to be noticed that he worked in practical fashion and from 
hand to mouth. Without the careful and comprehensive training of 
the professional schalar, Mahan was faced with mastering modern 
political and naval history over two centuries plus the strategic and 
tactical nature of line-of-battle warfare, in a little over a year. That he 
accomplished so much ought not to blind us to the fact that he owes 
his impact to the formula he devised both for mastering the material 
himself and for spoon-feeding his students at Newport. It was a 
military exercise that yielded some scholarly insights: not a scholarly 
search that yielded some military results. 

The investigation led Mahan on to show that world-power was 
oceanic power: that world dominance was founded upon the seas. 
After all, his models the British, had proved it by inadvertently acting 
on Mahan's own principles. Paul Kennedy has paid Mahan the com
pliment of elevating his concepts to the position of challengers to Sir 
Halford MacKinder's later developed theories of heart land and land 
power. Certainly it was a theory of world dominance fit to stand 
beside Bismarck's wide-ranging European nations; The Kaiser recog
nized the naval power concepts in Mahan's works. 

So Mahan, under great deadline pressure, goaded by his nemisis, 
and wrestling with history, used Jominian principles to put forward a 
theory of oceanic rnastery and dominance. The flattered British, who 
always understood power, did him the honour to state that the Ang
lo-British navies taken together, might "rule the world". But Ma
han's American audience was not interested in sharing naval power at 
the top with any nation - such obvious exceptions as Adrniral Sims 
notwithstanding. Sometirne in 1943 the US Navy crossed the rubicon 
only to be overtaken by another power whom it now often judges 
by Mahanite standards. They are right to do so on their terins - for 
by those Mahan terms there can be only one naval power with "com
mand of the Sea". 

Looking back, the problem is that while no one could accuse the 
English of being unconscious of Irnperial Naval power, they had not 
arrived at it by Mahan's rnethod or process .. This may be hard to 
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credit but Mahan's navalism does not, did not, and hever has repre
sented a seaman's view of the universe. Furthermore, the British 
Government supporter of sea-policies as it often was - did not 
have a Mahan outlook until it adopted him somewhat <luring the 
frenzy of that Imperial scramble that has since phased so easily into a 
sunset. And if in that sunset they twice rnastered the Germans at sea 
they did not do it, same spokesmen aside, on the basis of Mahanite 
principles. 

The growth of English sea-enterprise followed no Mahanite mast
er-plan. It is necessary to understand that the first principle of a 
seaman's outlook is the safety of the ship. It was around this kernel 
of instinctive sailor reaction that the English, in the sixteenth and 
seventeenth centuries, sent out their commercial and military ships to 
achieve specific short run purposes. Against the Spanish, the Dutch 
and the French the objects were not European dominance and obliter
ation but the protection of the growth of trade. This development led 
to the acquisition of bases and to the mastery of the consequent 
colonies that supported both the trade and the basis. Profits were 
guaranteed by the negro slave trade. 

If ship owners, and national policy once combined to carve a per
missive area within the Spanish trading monopoly, so in the same 
way, they came together in British-Dutch relationships after. the 
Peace of Westphalia. The plain fact of the rnatter was, as the Duke of 
Albermarle stated it in 1660; "The Dutch have the trade and we want 
it." Nevertheless, despite this blatant intention, some moderation 
ensued and London did not replace Amsterdam as. the European 
money market until 1780. Similar comments could be made concern
ing competition with the French. Indeed it was the fact that the 
English appeared to be so commercially minded that dictated French 
sea-policy from 1693 onwards to 1815, towards guerre du course and 
not war a outrance at sea. 

Sea-power was made up of practicalities at sea, and of government 
sea support. It also included borne agents who provided capita! and 
understood the logic of profits in sea policy, and who acted between 
the Government of which they were often mernbers, and sea trading 
in which they were often investors. If there were times when national 
pride took these contributing factors to national policy and shook 
them into something r,esembling a world-policy these moments 
were fleeting and by no ineans the main ingredient in the formation of 
sea-policy. 'This was so because the lowly Captain who only half
understood sea-policy had tö be forced to learn his true function by 
experience and the development of professional traditions. 

Eventually, ultimate policy was made by Parliament. That does not 
mean that it was based on soine sort of top nation determination. A 
good example of the w,ay sea-power operated occurred after the 
Americans won independence. What should Parliament do about 
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American vessels that had shot themselves into the West Indian 
Trade? There was no strong desire to smother the Americans as car
riers. Adam Smith's arguments were well understood and the ge
neral disposition was towards equality of treatment for American 
vessels. However, the argument that loss in commercial trading vo
lume meant fewer seamen to man the fleet in war prevailed, and 
British parliamentarians believed until very recently that control of 
trading privileges was the way to keep up a supply of mariners so that 
the navy could be manned - and the majority believed, rightly or 
wrongly, that Naval might was an essential guarantor of trading suc
cess.36) 
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Kvinnornas Uppbåd 1914-1921 

en samverkansorganisation i frivilligförsvarets tidigare år 

Av Leif Törnquist 

"Söndagen den andra augusti kl 1300 började kyrkklockorna ringa 
ringa - ringa! De skaror som strömmade ut ur kyrkorna trodde 

först att det ringde för någon större begrafning, men alla Stockholms 
kyrkklockor stämde i med allvarliga skrämmande klämtningar och 
ringningen fortsatte, manande - tvingande - beklämmande!'' 

Så tecknade Eva Upmark, vice ordförande i och en av initiativta
garna till "Kvinnornas Uppbåd" upptakten till mobiliseringen 1914. 
I denna stämning samlades företrädare för "olika kvinnoföreningar 
med skilda syften och olika politiska färg" för att bilda en tillfällig 
kristida samverkansorganisation. 

Dess tillkomst skall emellertid också ses i belysning av att Sverige 
1914 upplevt kulmen på en av sina genom tiderna bittraste och mest 
uppslitande politiska strider. Även om grunden stod att finna på de 
sociala och konstitutionella områdena så hade motsättningarna foku
serats till försvarsfrågorna. Krigsutbrottet medförde en borgfred som 
blev allt bräckligare ju längre kriget varade och påkänningarna ökade 
för landet., 

Bakgrunden till "Kvinnornas Uppbåd" är den brytningstid i Sveri
ges utveckling som formade förutsättningarna för dagens politiska 
och sociala samhälle. Tiden hörde ännu männen till men inom skilda 
områden gjorde sig11<:vinnorna alltmer gällande. Många olika kvinno
organisationer bildades för skilda ändamål under slutet av 1800-talet 
och 1900-talets inledande decennier. Försvare,.t' utgjorde därvid inget 
principiellt undantag. Engagemanget fick dock formas efter de förut
sättningar som gavs vilket innebar stora begränsningar. Närmast kom 
insatserna att gälla det område som med dagens terminologi benämns 
försvarsinformation. Det uteslöt inte ett aktivt materiellt stöd. Som 
exempel kan nämnas den 1884 av Augusta Wästfelt grundade 
"Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar". Denna bi
drog med betydande penningbelopp till skilda ändamål inom försva
ret bl a för markinköp till Karlsborgs och Bodens fästningar. Till vår 
tids aktiva personliga insatser var vägen emellertid ännu lång. 

Medan de..Jörsvarspositiva kvinnoorganisationerna i flera fall lätt 
identifieras redan genom namn och ändamål är oppositionen inte 
alltid lika klart urskiljbar. Den får närmast sökas i mängden av sam
manslutningar med mer övergripande syften t ex av politisk art. Det 
finns emellertid ingen anledni�g tro att spänningarna och motsätt
ningarna i försvårsfrågorna under 1914 skulle vara mindre hos kvin
norna än männen så långt intresse överhuvudtaget fanns för ämnet. 

Därmed låter sig några övergripande frågeställningar formas vilka 
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närmare skall studeras i det följande. Vilka syften avsåg "Kvinnornas 
Uppbåd" att tillgodose och vilka uppgifter kom organisationen att 
omfatta i verkligheten? Blev det en sammanslutning över de sociala 
och politiska gränserna? 

Källor och forskningsläge 

Kvinnohistoria i bemärkelsen kvinnornas villkor avseende bl a po
litiska, sociala, juridiska och ekonomiska förhållanden har under de 
senaste decennierna uppmärksammats i ökad utsträckning. I Sverige 
har särskilt Gunnar Qvist studerat hithörande problem. 1> Nämnas bör 
även Alice Lyttkens mer litterärt inriktade kvinnohistoria. I ett större 
perspektiv är emellertid hela den svenska kvinnohistorien ett föga 
bearbetat fält. Särskilt uppenbart är detta inom försvaret där ingen 
större vetenskaplig undersökning skett varken av kvinnornas roll all
mänt eller de skilda kvinnoorganisationernas verksamhet. 

Med dagens synsätt borde uppgifter om "Kvinnornas Uppbåd" ha 
funnits i samtida militära facktidskrifter i varje fall i notisform. Så är 
emellertid inte fallet. Tidskrifterna Vårt försvar, organ för allmänna 
försvarsföreningen, Svensk militär tidskrift, Tidskrift för frivillig 
sjukvård i krig · liksom Krigsvetenskapsakademins Handlingar och 
Tidskrift och Meddelanden från Generalstaben saknar alla varje an
tydan om ämnet. 

Huvudkällan utgörs av Uppbådets arkiv som nu förvaras i Krigsar
kivet. Det omfattar främst protokoll och räkenskaper samt del av 
organisationens korrespondens. Det inledande citatet är hämtat från 
ett utkast till historik som likaså finns i arkivet. Texten är samman
ställd av Eva Upmark synbarligen mellan åren 1917-1921. Vid sam
manträde i mars 1917 beslöt uppbådets centralkommitte att en histo
rik skulle utarbetas och tryckas. För detta ändamål samlades material 
in bl a genom förfrågningar ute i landet. Alltför få svar tycks emeller
tid ha inkommit för att ge en hållbar grund. Detta angavs i varje fall 
som skäl vid organisationens avslutande sammanträde i maj 1921. 

Historikens tyngdpunkt ligger på den första månaden och arbetet 
för landstormen dvs den del av arbetet som närmast engagerade Eva 
Upmark. Den sociala verksamheten nämns mera i förbigående. Åren 
1915-1918 presenteras rapsodiskt. 

Härutöver har berörda organisationers tidskrifter och till viss del 
protokoll utnyttjats liksom allmänna uppgifter och lexika och biogra
fiska verk. Däremot har det inte varit möjligt att annat än undantags
vis undersöka i vilken utsträckning Uppbådets verksamhet återspeg
las i andra organisationers eller myndigheters arkiv. Inte heller pres
sens bevakning av Uppbådet har studerats utöver de närmaste aktu
ella tidskrifterna från direkt berörda organisationer och institutioner. 
Det är inte osannolikt att ytterligare uppgifter stått att hämta ur 
skilda pr-ivatarkiv. Det har emellertiä inte varit möjligt att följa upp 
även denna typ av källa. Även om därmed enskilda uppgifter inte 
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kunnat kompletteras och bilden fördjupas torde de grundläggande 
slutsatserna dock kvarstå oförändrade. 

Kvinnornas Uppbåd verkade dels som ett slags riksorganisation 
dels som lokala sammanslutningar. Framställningen är emellertid be
gränsad till arbetet på riksplanet samt lokalt i Stockholm. Verksam
heten på övriga orter i landet berörs i brist på källmaterial endast i 
begränsad omfattning. 

Kvinnorna och samhället 

Inledningsvis sk�ll konturerna tecknas av den sociala miljön och de 
däri verksamma kvinnoföreningana sedda mot bakgrund av särskilt 
kvinnornas förhållanden. Betecknande nog är det ännu i dag svårt att 
få en samlad bild av utvecklingen ur just detta perspektiv. 

Kvinnorna började organisera sig i egna föreningar under senare 
delen av 1800-talet. Vid tiden för första världskiget fanns det ett stort 
antal sammanslutningar med och för främst kvinnor. De kan grovt 
delas upp på tre huvudgrupper vilka samtidigt antyder grunddragen 
av intresseinriktningar nämligen: 
- kvinnorörelsens olika sammanslutningar

- fackliga och politiska grupperingar

intresseföreningar i övrigt med speciell inriktning

Gränserna är emellertid inte skarpa. Många organisationer har haft
delvis sammanfallande syften oberoende av gruppering. 

Flera sammanslutningar utvecklas till riksorganisationer ur lokala 
föreningar i Stockholm. Andra förblir strikt lokalinriktade till hu
vudstaden även om de till sin karaktär mycket väl kan vara landsom
fattande. Det senare sammanhänger främst med dessa organisatio
ners primära behov att kunna påverka rikspolitikerna. Som ofta ännu 
i dag när det gäller föreningsaktiva människor återfinns många av de 
ledande kvinnorna •i flera sammanslutningar. Inte heller i dessa fall 
utgör huvudgrupperna någon definitiv gräns. 

Det skulle här föra för långt att som bakgrund till "Kvinnornas 
uppbåd" lämna en fullständig presentation av alla kvinnoföreningar 
verksamma i och utom huvudstaden vid tiden för första världskriget. 
Redovisningen begränsas därför till de, vilk& ur olika aspekter be
handlas i denna framställning. Vissa organisationer presenteras något 
utförligare i bilaga. 

Inom kvinnorörelsen. dominerade Fredrika Bremerförbundet både 
genom sin,.ålder, aktivitet och bredd i verksamheten. Anknytningen 
till den internationella kvin,,norörelsen utgick från Fredrika Bremer
förbundet. Organisatoriskt blev den nationella svenska avdelningen 
"Svenska kvinnors nationalförbund" skiljd från Fredrika Bremer
förbundet. 

Från sekelskiftet inriktades kvinnorörelsens verksamhet främst på 
kampen för politisk rösträtt för kvinnor. Därvid fick den borgerliga 
kvinnorörelsen ett med kvinnorna i arbetarrörelsen direkt samman-
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fallande intresse. Detta manifesterades i den 1902 i Stockholm grun
dade "Föreningen för kvinnans Politiska Rösträtt", (FKPR), v,ilken
snabbt fick efterföljare på andra orter och därför utvecklades till en 
riksorganisation "Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt" 
(LKPR). . . . . På det politiska området var den allmänna parttb1ldmngen 1 �age1;s 
bemärkelse ännu inte färdigetablerad. Detta återspeglades g1vetv1s 
även bland kvinnorna. Tidigast startade utvecklingen inom arbetar
rörelsen såväl dess fackliga som politiska del. Medan motståndet från 
männen var segt på det fackliga området, kunde en fri och självstän
dig kvinnorörelse lättare utvecklas på det allmänpolitiska fältet. Re
dan under 1900-talets första årtionde samlades rikskongresser. Mel
lan dessa arbetade "Socialdemokratiska kvinnoföreningarnas arbets
utskott" från 1914 års kongress under namn av centralstyrelse.2l 

De bo�gerliga, politiska kvinnoorganisationerna kom senare i tiden. 
1911 grundades "Moderata kvinnoförbundet" som en lokal s�ock
holmsförening. Fyra år senare hade verksamheten utvecklats till en 
riksorganisation. Motsvarande utveckling kan tecknas för den 1914 
grundade "Föreningen frisinnade kvinnor". Riksorganisationen blev 
emellertid inte verklighet förrän 1921. 

För alla de politiska kvinnliga organisationerna gäller att de var 
självständiga i förhållande till övriga politiska grupperingar

_. 
Det är 

t o m svårt att frigöra sig från ett intryck av att de ännu vid första 
världskrigets början inte var fullt accepterade i samhället. 

Av de många intresseinriktade föreningarna skall här först beröras 
de som i ett eller annat avseende hade som mål att främja försvarets 
verksamhet. Den inledningsvis nämnda ''.Svenska kvinnoföreningen 
för fosterlandets försvar" grundades samma år som Fredrika Bre
merförbundet 1884. Den fick snabbt en landsomfattande verksam
het av stor b�tydelse. Av naturliga skäl mer avgränsad målsättning 
hade det drygt tio år senare bildade "Kvinnoförbundet för Sveriges 
sjöförsvar". Så sent som våren 1914 tillkom under trycket av den 
utrikespolitiska utvecklingen "Kvinnorna och landet". 

Mera konkret inriktad på anskaffning av persedlar var "Stock
holms kvinnors landstormsförening" också den grundad våren 1914. 
Denna fick snabbt efterföljare ute i landet vilka sedermera inordna
des som lokalavdelningar av ''Kronprinsessans Centralråd för land
stormens beklädnad och utrustning". 3> 

I belysning av den politiska försvarsstriden ligger det nära till 
hands att beteckna de sammanslutningar som på olika sätt arbetade 
för försvaret som högerorganisationer. Det är alltför schematiskt. 
Deras prägel var dock utan tvivel klart borgerlig. 

Svenska röda korset arbetade sedan 1906 organisatoriskt uppdelad 
på tre självständiga föreningar varav två för främst kvinnor nämligen 
"Röda Korsets Kvinnoförening" och "Röda Korsets Sjuksköterske
hem" .4> Röda korsets ställning i samhället fick sin prägel genom den 
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internationella inriktningen som vid sekelskiftet var särskilt uttalad. Ur social synvinkel viktig var emellertid deras utbildning av kvinnliga 
sjuksköterskor i en tid med snabb ökning av antalet yrkesverksamma
kvinnor. 

Avslutningsvis skall ytterligare några föreningar redovisas. Bety
dande organisationer var "Kristliga föreningar för unga kvinnor" -
KFUK - och "Vita bandet" .s) Båda hade internationell bakgrund. 
De Var också förankrade�i den .kristna väckelsen och nykterhetsrörelsen vilket av sociala skäl kan förklara deras utbredning bland kvin
norna. Inom den på snabb framväxt stadda kooperationen återfanns 
bl a Stockholmsföreningen "Svenska hem" vars medlemmar, uteslu
tande kvinnor, mestadels kom ur " den bildade medelklassen". 6> 

Uppbådet formas 

Under tre dagars överläggningar 4-6 augusti 1914 organiserades uppbådet. I dess arkiv finns ett blyertsmanuskript: "I anledning af den politiska situationen kallas representanter för olika kvinnoföreningar till rådplägning tisdagen den 4 aug 1914 Kungsträdgårdsgatan". Det har som underskrift Eva Upmark ordförande i Sveriges kvinnors Nationalförbund, Lizinka Dyrssen ordförande i Röda korsets kvinnoförening och Agda Montelius ordförande i Fredrika Bremerförbundet. 7' 
Det är inte känt om manuskriptet verkligen omsattes i en verkligkallelse. Int� heller till vilka organisationer den i så fall riktades. Sammanträdet ägde emellertid rum på den utsatta dagen. s) Följandeföreningar var då representerade: Sveriges kvinnors Nationalförbund, och Fredtika Bremerförbundet båda genom respektive ordförande, Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar, genom sin sekreterare Coralie Elliot, Vidare ordföranden i "Kvinnorna och landet". Eira Hellberg ·särskilt kallad9l, Röda korsets Kvinnoförening företräddes av en styrelseledamot Julia Svedelius samt en styrelsesuppleantGerda Herlitz. Härtill var Eva Upmark vice ordförande i föreningen.10> 
Vid de båda följande sammanträdena 5 och 6 augusti vidgades kretsen av organisationer betydligt, så att samtliga som sedermera skulle ställa sig bakom kvinnornas uppbåd var representerade. Företrädarna var i regel styrelseledamöter, i något fall ordförande. 1n Det reella beslutet att bilda ett Kvinnornas Uppbåd fattades redan 5/8. Samt}digt beslöt man även att uppvakta statsminister Hjalmar Hammarskjölq_. Den 6/8 togs delegationen ut och fick då följandesammansättning: 12> 

Agda Montelius (Fredrika Bremerförbundet)
Eva Upmark (Sveriges Kvinnors Nationalförbund)
Ezaline Boheman (Föreningen för Kvinnornas politiska rösträtt)
Coralie Elliot (Kvinnoförbundet Sveriges Sjöförsvar)

· Elin Engström (Soc dem kvinnoföreningarnas AU)
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Eira Hellberg (Kvinnorna och landet) 
Anna Lindhagen (Soc dem kvinnoföreningarnas AU) 

Ada Nilsson (Föreningen Frisinnade Kvinnor) 

Agda Montelius tillhörde Fredrika Bremerförbundets stiftare och 
var dess ordförande från 1904 till sin död 1920. Hon var även en av 
grundarna till Föreningen för fattigvårdens ordnande vars förste ord
förande hon var 1889-1911. Åven flera andra organisationer såg 
Agda Montelius i sin ledning ofta på en presidiepost. Politiskt och 
ideellt tillhörde hon närmast den borgerliga liberalismen. 13) 

Eva Upman är märkligt nog inte omnämnd i de biografiska upp
slagsverken trots en rad framträdande poster i organisationssverige. 
Åren 1909-1921 var hon ordförande i Svenska Kvinnornas national
förbund. Vice ordförande i Svenska Röda korsets kvinnoförening 
fram till 1915 samt under många år styrelseledamot i Svenska kvinno
föreningen för fosterlandets försvar. Under den tid "Kronprinsessans 
centralråd för landstormens beklädnad" existerade var hon ledamot, 
dvsl914-1920. 

Ezaline Boheman beklädde under här aktuell tid bl a posterna som 
sekreterare i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, ordfö
rande i Svenska hem samt styrelseledamot i styrelsen för Föreningen 
frisinnade kvinnor. För en bredare publik var hon dessutom känd 
som redaktör för Svenska Turistföreningens tidskrift en verksamhet 
som hon ensam tagit över ansvaret för efter makens död 1908. 

Coralie Elliots plattform utgjordes av Kvinnoförbundet för Sveri
ges sjöförsvar vars sekreterare hon var. Under den tid som förening
ens tidskrift "Friska vindar" existerade, 1898-1907 var hon dess 
redaktör. 

Anna Lindhagen tillhör en av den socialdemokratiska kvinnorörel
sens förgrundsgestalter. Hon var stadsfullmäktig i Stockholm 
1911-1923 och under samma sex första år redaktör för Socialdemo
kratiska kvinnoföreningarnas tidskrift Morgonbris. Utöver styrelse
post i samma organisations AU, sedermera förbund, var Anna Lind
hagen även 1902-1915 ordförande i Stockholms föreningen för 
kvinnans politiska rösträtt. Till yrket var hon utexaminerad röda
korssyster och 1902-1925 barnavårdsinspektris vid Stockholms 
stads fattigvårdsnämnds utackorderings byrå. 

Eira Hellberg och Ada Nilsson var båda ordförande i sina respek
tive organisationer. Ada Nilsson var också praktiserande läkare till 
yrket. 

Det var sålunda en representativ församling med tyngdpunkt i 
kvinnorörelsen. Av de sammanslutningar som bildade uppbådet sak
nades direkt representation för Svenska Kvinnoföreningen för foster
landets försvar, Vita bandet, Kristliga föreningen för unga kvinnor 

KFUK, Moderata Kvinnoförbundet och Svenska hem. 14> Dessutom 
saknades Svenska röda korsets kvinnoförening. Eva Upmark var vis
serligen dess vice ordförande men organisationen finns inte medtagen 
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i hennes egna uppgifter om vilka som bildade uppbådet. Anmärk
ningsvärt är också att övriga styrelseledamöter från Röda korsets 
kvinnoförbund inte deltog i det tredje förberedande sammanträdet 
6/8 dvs sedan det reella beslutet om att bilda ett Kvinnornas Uppbåd 
var fattat. 15> 

Det har inte varit möjligt att på grundval av hittills studerat mate
rial klara ut skälen till att Svenska Röda korsets kvinnoförening ute
blev . 1•> Om det skett på principiella grunder är det svårt att förstå att 
man inledningsvis inte bara ställde sig bakom tanken utan även möj
ligen tillhörde initiativtagarna. Eva Upmark har under 1915 lämnat 
sin befattning som vice ordförande och möjligen även styrelsearbetet. 
Det är känt att Svenska Röda korset inledningsvis ställde sig negativt 
till "Kronprinsessans centralråd för landstormens beklädnad och ut
rustning". Eva Upmark tillhörde Centralrådet under hela dess exi
stens. Det är svårt frigöra från tanken på att personliga motsätt
ningar mellan ledande personer kan ha varit orsak till att Röda kor
sets kvinnoförening i det avgörande ögonblicket inte ställde sig 
bakom uppbådet. 

Efter uppvaktningen för statsministern har det formella beslutet 
fattats. 17) Det framgår av Eva Upmarks utkast till historik "Omedel
bart efter uppvaktningen hölls ånyo sammanträde hvarvid Kvinnor
nas uppbåd konstituerades". Därefter uppräknas de tolv organisatio
nerna som stod bakom och vilka redovisats ovan. Detta sammanträde 
finns emellertid inte protokollfört. Nästa protokoll daterar sig från 
den 7 augusti, varvid protokollet från den 6 augusti - före uppvakt
ningen justerades. Vid detta sammanträde konstituerade sig även 
styrelsen under ,,namn av centralkommitte. Till ordförande valdes 
Agda Montelius och vice ordförande Eva Upmark. Ån en gång beto
nades alltså kvi1morörelsens starka ställning i uppbådet. 

Namnet Kvinnornas uppbåd måste för övrigt ha beslutats vid den 
icke protokollförda sammankomsten efter uppvaktningen. Vid sam
manträdet 5/8 föreslogs "Svenska kvinnors mobiliseringsorganisa
tion". Dagen därpå tas namnfrågan inte upp och 7 /8 är namnet 
Kvinnornas uppbåd redan etablerat. 

Eva Upmarks historik framhåller de tolv organisationerna bakom 
uppbådet. Det var emellertid inte dessa som undertecknade det upp
rop om Uppbådets bildande som den 7 augusti fanns infört i Stock
holms tidningen. 18i tJ,ppropet undertecknades i stället av enskilda 
kvinnor. ,(Bilaga 2.) Dessa var emellertid med några undantag hem
mahörande i uppbådets "stiftarorganisationer". Gruppen var dock 
vidgad i förhållande till det antal personer som deltagit i de förbere
dande sammanträdena. 

Utöver stiftarna är upprppet undertecknat av två grupper intres
senter. Den ena är statsrådinnorna, den andra vissa bemärkta kvin
nor i Stockholm. 19

J Det,förtjänar dock uppmärksamhet att Röda kor
sets ledande personer saknas. Inte heller är gruppen med direkt mili-
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tär anknytning påfallande stor. Som ett uttryck för den vilja till enhet 
och sammanhållning i en brydsam tid får man se den bredd över 
framför allt skilda politiska läger som uppbådets undertecknare utvi
sar. I detta hänseende kan man hävda att uppropet är en parallell till 
de rikspolitiska ledarnas lojalitetsförklaringar - borgfredens diplo
mer. 

Centralkommittens sammansättning 

Centralkommittens sammansättning framgår av tabell. Genom sär
skilt beslut 11/8 skulle även suppleanter kallas till varje samman
träde. Denna protokollsanteckning är intressant även av det skälet att 
valproceduren antyds. 

Själva valet av centralkommittens ledamöter måste ha skett vid 
sammanträdet efter uppvaktningen.201 Hur valförsamlingen varit sam
mansatt är därför inte längre möjligt att klara ut. Av protokollet 11/8 
framgår dock att det troligen varit fråga om en regelrätt röstning där 
ledamöterna uttagits efter det antal röster var och en erhållit. Supp
leanter har synbarligen inte uttagits från början utan genom att cen
tralkommitten räknade fram vilka som fått flest röster näst de ut
valda ledamöterna. Längre än så är det inte möjligt att komma med 
det material som stått till förfogande. 21J 

Vissa styrelseledamöter och deras organisationsanknytning är re
dan presenterade. Av övriga torde Elin Wägner vara alltför känd för 
att erfordra någon närmare presentation. I detta sammanhang bör 
hon närmast hänföras till Föreningen frisinnade kvinnor .. vars styrelse 
hon vid denna tid tillhörde. 

Agda Östlund var ledamot av Socialdemokratiska kvinnoförbun
dets arbetsutskott från 1908 och dess ordförande 1922'-'-1914. Däref
ter och till 1920 var hon sekreterare för att sedan kvarstå i kvinnoför
bundets styrelse till 1936. Hon var utbildad sömmerska och utövade 
sitt yrke till 1912 innan det politiska arbetet tog all tid. 

Elisabeth Frölichs hemvist 1914 är något oklar. Från 1917 var hon 
ordförande i Stockholms moderata kvinnoförbund och sannolikt var 
hon styrelseledamot redan 1914. Hon var även verksam inom Röda 
korset som styrelsesuppleant i Föreningen Svenska Röda korsets 
sjuksköterskehem. 22J 

Mary von Sydow och Gunhild Hasselrot var båda statsrådinnor till 
1917. Någon organisationsanknytning på ledande poster har inte 
kunnat spåras för deras del. 

För Kerstin Hesselgren torde gälla samma som för Elin Wägner 
vad beträffar kändskap. Marie-Louise Gagner var adjunkt och seder
mera lektor vid Folkskoleseminariet i Stockholm 1899-1928. För 
dessa båda tillsammans med Maria Aspman gäller att de närmast får 
inordnas i kretsen kring Fredrika Bremerförbundet där de emellertid 
inte haft någon särskild styrelsepost eller motsvarande. 23

J Kassaför-
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valtaren Lilly Hellström slutligen var även skattmästare i Fredrika 
Bremerförbundet.24> 

Indirekt fanns också ytterligare organisationer företrädda i Cen
tralkommitten genom att några kommitteledamöter var aktiva även i 
andra styrelser. Sålunda återfanns Eva Upmark även i styrelsen för 
Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar. Ezaline Bohe
man tillhörde jämväl ledningen i Föreningen Frisinnade kvinnor re
spektive Svenska hem. De enda som tycks ha stått direkt utanför var 
Kvinnorna och landet, Vita bandet och KFUK.25> 

Även om centralkommitteledamöterna valts som personer och inte 
tillsatts av respektive organisation som ställt sig bakom Kvinnornas 
�ppbåd har bredden på ledningen varit stor såväl med avseende på de 
mtressen ledamöterna representerade som deras ställning i samhället. 
Till denna bild hör även att flera av ledamöterna utövade ett eget 
yrke. Allsidigheten i ledningen av kvinnornas uppbåd måste därför 
betecknas som• god. Den sociala spännvidden i styrelsen eller central
kommitten betygas i artiklar i både Morgonbris, den socialdemokra
tiska kvinnorörelsens tidning och Fredrika Bremerförbundets Herta. 
Den senare formulerade det på följande sätt: ''Utan åtskillnad i fråga 
om parti, klass eller åskådning har här en systerlig sammansmältning 
ägt rum i ordets bästa bemärkelse". Detta var även Eva Upmarks 
uppfattning sådan hon formulerade den i avslutningen till sitt utkast 
till historik över Uppbådet.26> 

Organisationen 

Någon förening_ i vedertagen mening var Kvinnornas Uppbåd inte. 
�et �örde sig inte om lokala avdelningar sammanslutna i en riksorga
msat1on. Stadgar samlades både för den lokala verksamheten och 
riksnivån. Det fanns i själva verket ingen enhetlig struktur för de 
olika sammanslutningarna. Även verksamheten varierade lokalt så 
mycket att det är befogat påstå att endast namnet "Kvinnornas upp
båd" var gemensamt.21J 

Som redan framgått startade uppbådet sin verksamhet med inrikt
ning och arbetsuppgifter lokalt i Stockholm. Där fick organisationen 
karaktären av ett samverkansforum. Detta var också en av de ur
sprungliga tankarna med uppbåde vilket framgår av de olika organi
sationer som stod bakom bildandet. Uppbådet kom emellertid att 
också_ dri\:'.� verksamhet i egen regi. Därvid fungerade det i praktiken
som vilken annan sammanslutning som helst. 

Ett belägg för detta är ätt ledningen och övriga agerande som på 
olika sätt uppträder i protokollen och övriga handlingar endast i 
undantagsfall framträder som representanter för namngivna organi
sationer. De agerar i stället som individer med hemort i "Kvinnornas 
Uppbåd". Det har därf�r bjudit svårigheter att kartlägga det sociala 
mönstret inom organ!sationen. 
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Ursprungligen tycks man haft för avsikt att bilda lokalkommitteer 
"om möjligt med lokaler inom alla stadsdelar respektive försam
lingar" .28) Om sådana kommit till stånd torde deras verksamhet dock
ha blivit av kort varaktighet. Uppbådet kom i stället att arbeta genom 
särskilda fackkommitteer t ex för livsmedelsfrågor. Från dessa före
ligger emellertid inga protokoll eller andra samrnanträdeshandlingar. 

Den lokala ledningen i Stockholm påtog sig också uppgiften som 
riksledning, vilket namnet centralkommitte antyder. Denna kon
struktion, som vid första påseendet kan tyckas något egendomlig, var 
inte specifik för uppbådet. På motsvarande sätt var riksledningen · 
ordnad inom Röda korsets kvinnoförening vars centralstyrelse tillika 
fungerade som lokal styrelse för Stockholm. 29)

Lokala organisationer bildades på skilda orter ute i landet som en 
direkt följd av initiativet i huvudstaden och uppmaningar från cen- 1 

tralkommitten. De var helt självständiga i förhållande 'till riksled
ningen. Flera av de lokala sammanslutningarna organiserades på 
motsvarande sätt som i Stockholm. Andra åter var ordinära fören
ingar med enskilda medlemmar vilket inte hindrar att initiativet kan 
ha kommit från någon på orten redan existerande organisation. 30)

Den lösliga organisationen förklaras av att den redan från början 
var tänkt som ett provisorium. Det var aldrig frågan om att upprätta 
en ny permanent sammanslutning. "Kvinnornas uppbåd" hade orga
niserats mer eller mindre spontant som en följd av världshändelserna. 
Redan namnet antyder att när behoven av uppbådets arbete inte 
längre fanns då skulle det också upplösas. Namnet var möjligen valt 
mot denna bakgrund.11l 

Ändamål och uppgifter 
Syftet med Kvinnornas Uppbåd var inledningsvis inte klart uttalat. 

Uppropet den 7 augusti är allmänt hållet. Några dagar senare den 11 
augusti utfärdade centralkommitten ett cirkulär "Till Sveriges kvin-

. noorganisationer" som ger en något fylligare bild av den tänkta verk
samheten.32) I cirkuläret vidgår man emellertid att presentation av
organisation och uppgifter är ofullständig helt enkelt därför att ut
vecklingen ännu pågick. 

Vid två tillfällen togs frågan upp om ett mera preciserat program. 
Den 11/8 fick Ezaline Boheman i uppdrag att på grundval av cirkulä
ret utarbeta ett program. Tre dagar senare diskuterndes frågan ånyo. 
Centralkommitten beslöt då att låta ärendet anstå tills vidare. Det 
togs sedan aldrig upp i sådan form att några spår avsatts i bevarade 
handlingar. 33)

Bilden av uppbådets ändamål och uppgifter i stort måste mot 
denna bakgrund kompletteras. Huvudkällan är därvid centralkom
mittens protokoll, ett par samtida tidskriftsartiklar om uppbådet 
samt i någon mån rapporterna från verksamheten ute i landet. 
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Ursprungsidep_ till uppbådet får närmast sökas i viljan att göra en 
insats i en situation vilken många upplevde som kritisk för landet. 
Vidare finns det en från början uttalad strävan till bred uppslutning 
kring denna ide över skilda politiska, sociala och andra gruppe
ringar .14> 

Redan vid det första förberedande sammanträdet den 4 augusti 
uttalade de närvarande att om den påtänkta organisationen kom till 
stånd skulle en av dess främsta uppgifter bli "att verka som arbets
förmedling". Uppbådet skulle ta emot anmälningar från arbetsgi
vare, vars manliga personal var inkallad, och från kvinnor ''villiga att 
rycka in i deras ställe''. Bland de senare avsåg man sedan att göra ett 
lämpligt urval. 

Arbetsförmedlingstanken presenteras i uppropet 7 /8 men uttrycks 
inte lika rakt på sak som i protokollet 4/8. Något klarare formulerad 
är den i cirkuläret en vecka senare: "Uppbådet mottar anmälan om 
och ·inregistrerar sådana personer, som kunna ägna längre eller kor
tare tid åt den ena eller andra formen av arbete. De anmälda ordnas 
sedan i grupper, så att man kan öfverskåda befintliga arbetskrafter 
att användas i mån af behof.'' 

Uppslaget till denna typ av uppgifter kan synas näraliggande för 
kvinnorörelsens sammanslutningar. Vid detta tillfälle har iden troli
gen mera direkt övertagits från förhållanden i Österrike-Ungern. Vid 
det andra förberedande sammanträdet 5/8 citerade Eva Upmark en 
artikel i Aftonbladet från 30/7 rubricerad ''De österrikiska kvinnor
nas krigstjånst". I artikeln upptogs arbetsförmedlingsiden formule
rad i stort på motsvarande sätt. Även andra i samma artikel redovi
sade aktiviteter åJerfanns efter hand på Uppbådets program.35)

I senare framställningar av uppbådets verksamhet, såsom tid
skriftsartiklar, är uppgiften att förmedla ersättningsarbetskraft ned
tonad för att slutligen mer eller mindre bortfalla. Detta samman
hänger troligen med att denna form av arbetsmarknadsinsatser aldrig 
fick den betydelse och omfattning som uppbådets initiativtagare ur
sprungligen tänkt sig. 36)

Enligt cirkuläret 11/8 har uppbådet en klar inriktning mot sociala 
uppgifter. Det är inte längre enbart tal om förmedling av ersättnings
arbetskraft utan även att skaffa - förmedla - arbete åt dem som 
överhuvudtaget blivit arbetslösa. Vidare avsåg man att lämna hjälp i 
de fall statliga och kommunala insatser visade sig otillräckliga. Såväl 
de mobiliserades familjer som allmänt sådana som genom arbetsbrist
berövats',,, sina existensmedel'' var föremål för uppbådets omsorg.

En annan stor del av uppbådets verksamhet nämndes inte vid namn 
i vare sig uppropet eller cirkuläret. Det var insatserna för landstor
mens beklädnad och utrustning. Den presenteras däremot i varie
rande utsträckning bl a i de olika tidskriftsartiklarna om uppbådet. 
Sålunda återger t ex "Morgonbris" i januari 1915 - f ö under rubri
ken "Om nödhjälpsarbete" - att Uppbådet beslutat arbeta på tre 
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linjer, landstormens beklädnad, livsmedels- och arbetsfrågor samt 
tillfälligt hjälparbete, 37) 

En viktig uppgift som föresvävat initiativtagarna bör ha varit den 
att Kvinnornas Uppbåd skulle vara den organisation som samord
nade och ledde de olika kvinnliga sammanslutningarnas insatser över 
landet. Hur denna funktion närmare borde utformas och drivas i 
praktiken är inte helt klar. Troligt är att den inte heller var särskilt 
klar hos initiativtagarna. 

Kvinnornas Uppbåd kom visserligen snabbt till stånd på många 
platser. Dess ledande och samordnande funktion blev emellertid ald
rig påtaglig. För den centrala ledning i Stockholm kom de mer akuta 
och konkreta uppgifterna lokalt i huvudstaden att inledningsvis 
skymma perspektivet på en aktiv riksledning. Denna kom i stället att 
utövas genom "Drottningens centralkommitte". Rapporterna från 
de lokala organisationerna ger heller inget intryck av att samord
ningsfrågorna varit särskilt framträdande i den mån de alls varit 
aktuella.38i 

Verksamheten 

Omfattning i tiden 
Av centralkommittens sammanlagt arton protokollförda samman

träden hölls tio under perioden augusti 1914 till januari 1915. De 
övriga sammanträdena fördelas i stort sett jämnt till den resterande 
aktiva tiden med två årligen (se tabellen). 

Det är i och för sig naturligt att sammanträdesfrekvensen är högre 
än normalt när en sammanslutning startar. Många frågor som hänger 
samman med organisationsarbetet behöver lösas. För Kvinnornas 
Uppbåd speglar emellertid sammanträdenas fördelning över tiden väl 
också verksamhetens intensitet och bredd. Från andra halvåret 1915 
blir uppgifterna mer avgränsade till bestämda projekt. Våren 1918 
avvecklas de sista åtagandena. Sammanträdena 1919 och 1921 är 
uteslutande led i avslutningen. 

Verksamheten i landsorten syns ha utvecklats i stort som i Stock
holm. Av de totalt 46 förtecknade orterna där Kvinnornas Uppb_åd 
anges ha arbetat i någon form var endast 13 ännu i verksamhet vid 
halvårsskiftet 1917. Det föreligger inga uppgifter om när och hur 
uppbåden i landsorten avvecklades. 

Enligt protokollet från sista sammanträdet 1921 skulle de få lokala 
uppbåd som svarat på centralkommittens begäran 1917 om verksam
hetsberättelse underrättas om organisationens upplösning. Femton 
sådana framställningar tycks ha sänts och åtminstone från sex lokala 
uppbåd föreligger rapporter. I praktiken torde verksamheten lokalt 
ha upphört under loppet av år 1917. 
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Administrationen 
Redan vid det tredje förberedande sammanträdet 6/8 beslöts att en 

central byrå skulle organiseras. Dess verksamhet skulle sedan delas 
upp på fyra avdelningar en för vardera registrering av arbetsl$:raft och 
arbetskrafts behov, klädmottagning, korrespondens och upplysnings
verksamhet. En särskild föreståndarinna tillsattes. 

Genom Ezaline Bohemans förmedling ställde Landsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt fröken Valborg Bergström till förfogande 
som föreståndarinna. LKPR skulle dock alltjämt betala hennes lön. 
Senast i början av oktober 1914 har Valborg Bergström efterträtts av 
fröken Hildur Roosvall, som sedermera, när verksamheten i stort 
upphört, övergick till Armens centrala Beklädnadsfabrik när denna 
inrättades. Dessutom har centralkommittens ledamöter, främst Eva 
Upmark, tagit aktiv del i ledningen av byråarbetet. 

För kontakterna med pressen inrättades vid centralkommittens 
konstituerande sammanträde 7 /8 en särskild presskommitte. Led
ningen av denna uppdrogs åt Elin Wägner som ägde "med sig adjun
gera behöfliga krafter". Presskommitten har varit aktiv hösten 1914. 
Hur länge den verkade går inte att avgöra med ledning av handling
arna i uppbådets arkiv. Med hänsyn till att uppbåqets arbete från 
hösten 1915 koncentreras är det dock troligt att kommitten som så
dan upphört att fungera vid denna tid. Det behöver inte innebära att 
kontakterna med pressen upphörde samtidigt. Det som hittills kunnat 
spåras i pressen om Uppbådet är emellertid helt från tiden augusti 
1914 till januari 1915. 

Redan efter ett par dagar splittrades centralbyråns verksamhet på 
flera lokaler. Klä�mottagningen stannade kvar i de ursprungliga lo
kalerna. Den torde bildat bas för "avdelningen för landstormens 
beklädnad" ett namn som bättre beskrev den verksamhet klädmot
tagningen så småningom utvecklades till. Registrering och korrespon
dens dvs uppbådets centrala administration flyttade in i Fredrika 
Bremerförbundets lokaler. Upplysningsverksamheten var i praktiken 
liklydigt med det sociala hjälp- och rMgivningsarbetet. Dess benäm
ning blev snart hjälpbyrån, som kom att föra en ambulerande tillvaro 
under den tid den verkade.39> 

Fristående under centralkommitten inrättades vidare en livsmedels
och arbetslöshetskommitte. Den uppträder av och till uppdelad på en 
livsmedelskommitte och en arbetslöshetskommitte mera soni det 
tycks av redovisningstekniska skäl. 

Den direkta ledningen i de olika organen ombesörjde centralkom
mittens ledamöter efter en av allt att döma helt informell uppdelning. 
Dessa var helt oavlönade. Under kommitteledamöterna fanns sedan i 
varierande utsträckning arbetsledarinnor som dels ställt sig till förfo
gande frivilligt dels var avlönade. Den frivilliga arbetskraften hör till 
uppbådets första månad.�r. Mera avgränsade och preciserade projekt 
fick däremot avlönad arbetsledning.40i 

57 



För landstormens beklädnad och utrustning 

Minst tre organisationer var i augusti 1914 direkt engagerade i
arbete på landstormens beklädnad. Landstormen utgjordes av den
svenska yärnpliktsarmens äldre årsklasser, 35-42 åringar enligt 1914
års bärordning. Den utrustning staten bistod den vid krigsutbrottet
inkallade landstormen med var, förutom vapen, uniformshatt och
armbindel. 41> Beklädnaden var därför högst varierande och i många
fall helt bristfällig. Detta förhållande kom inte som någon direkt
överraskning. Redan våren 1914 bildades "Stockholms kvinnliga 
landstormsförening" för att angripa detta problem. Vid krigsutbrot
tet övergick föreningen "Kvinnorna och .landet" från diskussion och
allmän information om försvarsfrågor till konkret understöd av land
stormen inom samma område.42> Som tredje organisation kom även
"Kvinnornas uppbåd" att aktivt arbeta i egen regi för Iandstormens
beklädnad. Trots att Kvinnorna och landet sålunda varit med ocli
bildat uppbådet. Därutöver arbetade även Röda korsets kvinnofören-
ing främst på att få fram sjukvårdsmateriel för landstormen. 43>

Arbetet som leddes av Eva Upmark bestod främst i att skaffa fram
kläder av olika slag. Detta sökte man först tillgodose genom insam
lingar från allmänheten. Uppbådet organiserade emellertid också
egen tillverkning av bl a skjortor, byxor och kappor. För detta arbete 

anlitades även anställd personal. 
Till de mer udda åtagandena hörde anskaffning av ett antal fot

vårdslådor till landstormen.44) Fotmarsch över långa sträckor var vid
denna tid en realitet som dagens mekaniserade trupper lätt undan
skymmer .. Förutom förhandsartiklar ingick salicylsyretalg som f ö
alltjämt är huvudbeståndsdelen i universalmedlet "Armens hud
salva". 

Det var givetvis orationellt med tre organisationer som var för sig
arbetade inom samma område och mot samma mål landstormens 

beklädnad. Centralkommitten påtalade också behovet av en samord
ning. Uppbådet tycks även ha tagit initiativ till att anskaffa en gemen
sam lokal för insamlings- och sömnadsarbete. En sådan praktisk
samordning skulle underlätta men var otillräcklig. Behovet av sam
ordnade insatser över hela landet har centralkommitten uppenbarli
gen inte alls tagit upp,45l 

Samordningsarbetet kom i stället att åvila "Kronprinsessans Cen
tralråd för landstormens beklädnad och utrustning", som bildades 

samma vecka som "Kvinnornas uppbåd". Sannolikt" är det den 
snabba tillkomsten av "Kronprinsessans centralråd" som förklarar 
att uppbådet aldrig tog de initiativ man annars kunde ha förväntat. 
Eva Upmark kom att för Uppbådet ingå i centralrådet där även de 

båda övriga stödorganisationerna var representerade.46) 

Uppbådets arbete med insamlingar m m för landstormen var kon
centrerat till hösten 1914. Successivt ersattes insamlingen med en när
mast kommersiell fabriksmässig tillverkning av klädespersedlar för 
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armen allmänt. Huvudmotivet var då att bereda arbetslösa kvinnor 
sysselsättning. För denna verksamhet lämnas en redovisning i avsnit
tet Arbetsmarknadsinsatser. 

Nödhjälp och annat understöd 

Den upplysningsverksamhet som stod på uppbådets program redan 
från starten avsåg främst rådgivning i sociala och liknande frågor till 
de inkallades familjer. Tanken var .. att förmedla kontakterna med de 
statliga och kommunala hjälporganen. Dessa tog emellertid tid på sig 
för att komma igång. 

Med statens i form av Socialstyrelsens och Stockholms stadsfull
mäktiges goda minne och stöd beslöt centralkommitten den 14/8 att 
Uppqådet skulle organisera en tillfällig hjälpvyrk&amhet "intill dess 

stat och kommun fått sitt hjälparbete ordnat". be drivande krafterna 
bakom d.etta arbete var Anna Lindhagen och Agda Östlund. 47> 

Redan efter en vecka hade 123 familjer fått hjälp i olika avseenden. 
Vid augusti månads slut hade antalet stigit till 500. Det var inte enbart 
de inkallades familjer som fick hjälp utan också arbetslösa. Kontant
understöd lämnades endast i undantagsfall. Efter behovsprövning 
fick de hjälpsökande matanvisningar utställda på den kooperativa 
föreningen Thules butiker eller mjölkpoletter på Mjölkbolaget. 48l 

Den 5/9, efter en knapp månads arbete, hade de statliga och kom
munala hjälporganen kommit igång i sådan utsträckning att Uppbå
det kunde avsluta de direkta hjälpinsatserna. Därefter återgick man 
till den ursprungliga uppgiften att förmedla kontakter och ge råd 
samt upplysa om uppbådets övriga verksamhet. 

En granskning avvapporter från uppbåden i landsorten visar att 
man även på andra orter gjort direkta hjälpinsatser. Som exempel 
kan nämnas beklädnad och bespisning i olika former av fattiga skol
barn, hyresbidrag och ved(!) samt andra stödåtgärder in natura.49> 

Genom livsmedelskommittens försorg upprättade uppbådet under 
september 1914 en livsmedelsdepå i Stockholm. Dess ändamål var att 
tillhandahålla livsmedel till marknadsmässiga priser. Uppenbart har 
det yttersta syftet dock varit att om möjligt verka som prispress. I 
anslutning till depåns utlämning ordnades demonstration i matlag
ning. Vidare införskaffade depån ett antal koklådor som dels skänk
tes dels såldes efter en prisskala anpassad till köparens bärkraft. so) 

När det gäller koklådon:ia är det närmare utförandet inte känt. För 
de 30b:- SO.!Jl man fick från Drottningens Ceritralkommitte beställ
d.es 500 st. Men bara 370 koklådor tillverkades totalt för depån. När 
den avvecklades fanns alltjämt koklådor i lager. De var tydligen inte 

särskilt populära av efterfrågan att döma. 
Arbetskraften i depån tycks väsentligen ha varit frivillig. Möjligen 

har något mindre arvode utbetalats. Verksamheten avslutades den 30 
november 1915. En viss bri&t - osäkert hur stor - förelåg som följd 
av depåns hyreskostnader. Den täcktes emellertid av Stockholms 
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stads arbetslöshetskommitte. Livsmedelsbyråns verksamhet måste 
därför ha varit en positiv insats sedd ur stadens synvinkel. 54l 

Arbetsmal'lrnadsinsatser 

De uppgifter som Kvinnornas Uppbåd längst engagerade sig i 
gällde arbetsmarknaden. Det har reda1!- tidigare anförts att �en :,1r
sprungliga tanken att förmedla kvinnhg arbetskraft �om ersättnmg 
för inkallad manlig såvitt man kan utläsa av uppbadets bevarade 
handlingar, inte fick någon större omf?-ttning. Möjlige.n samman
hängde detta med den allmänna förlammng som �ortv�ngt. tycks h�
drabbat näringslivet vid krigsutbrottet. Snart nog aterg1ck tillvaron 1 
mera till synes normala banor. Landstormens mobiliserade förban� 
ersattes under hösten med neutralitetsvakt. Ett framträdande drag 1 
det kristida samhället blev emellertid varubristen på olika områden 
inte minst inom livsmedelssektorn. 

Uppbådets arbetsmarknadsinsatser kom mot denna bak�_rund �tt 
få en annan inriktning nämligen att allmänt bereda arbetslosa kv1:1-
nor tillfälle till arbete eller utbildning. I detta arbete intar Kerstm 
Hesselgren, från våren 1915 adjungerad till centralkommitten, en 
framträdande plats. 

Den första insatsen kom emellertid att ske i nära anslutning till 
arbetet på landstormens utrustning. Vid sammant;�de 14/8_ .1914 be
slöt centralkommitten att sömnadsarbete skulle mot skälig betal
ning" utlämnas till arbetslösa sömmerskor. Det arbete som då �ar 
aktuellt gällde klädespersedlar till landstorme�. Verksamhet�n �tv1d
gades till en sömna:dsfabrik där man kombinerade framstallnmgen 
med undervisning i linnesömnad. 

Protokollen är inte så klart skrivna att de olika "verkstädernas" 
och kursernas inpassning i .tiden låter sig fastställas exakt. Emedan en 
närmare utredning om dessa förhållanden inte torde ha förändrat 
helhetsbilden har fördjupade studier inte skett på detta område. 

I januari 1915 erhöll uppbådet särskil?a anslag frå1: St?ck�olms 
stadsfullmäktige. Dessa utgjorde bidrag till fortsatt utb1ldmng 1 bl a 
linnesömnad samt underlag för att ordna arbete åt ett trettiotal ar
betslösa kvinnor. Av de totala kostnaderna för verksamheten kom 
Stockholms stad att bidra med en tredjedel. Genom de kommunala 
anslagen säkrades driften inledningsvis året ut. Däremot tycks intet 
av det statsunderstöd som statsminister Hainmarskjöld ställt i utsikt 
vid augustiuppvaktningen ha fallit ut. 

Utöver vad som kommer till synes i kassaböckerna har kommunalt 
stöd och möjligen statsstöd utgått direkt till olika verksamheter. Stor
leken på dessa låter sig emellertid inte beräkn_as elle� up'ps½attas med
det material som här utnyttjats. Staden har vidare v1d åtmmstone ett 
tillfälle ställt borgen - garantibelopp med 5 000:- för utbildnings
verksamheten. 

Redan i slutet av augusti 1914 fick uppbådet en beställning på 
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leverans till staten av 50 000 par strumpor. Detta föranledde central
kommitten att upprätta en egen strumpstickningsfabrik med ett tju
gotal anställda och ca sextio sysselsatta i hemarbete. Kerstin Hessel
gren åtog sig att planera och leda arbetet. Strumpleveransen skaffa
des uppbådet av Emilia Broome, tydligen som medlem i Statens ar
betslöshetskommission. Pengar att köpa maskiner för erhöll man av 
Drottningens centralkommitte. 

Det är osäkert om de 50 000 paren var avsedda för flera statliga 
ändamål. De kontrakt som i mitten av september tecknades med 
Armeförvaltningen omfattade bara 27 500 . par av vilka de 2 500 
skulle vara hemstickade och resten maskinstickade. Redan i oktober 
beskars beställningen med en tredjedel. Den ursprungligen till årsskif
tet planerade leveranstiden senarelades samtidigt till första april 1915. 
Orsakerna till detta var råvarubristen. Den slutliga avräkningen visar 
att uppbådet totalt levererade drygt 18 000 par. Därefter avvecklades
trikåstickningsfabriken. 52l 

Hösten 1915 akutaliserades på Kerstin Hesselgrens initiativ i egen
skap av yrkesinspektris ett nytt projekt. Detta år förstatligades den 
svenska tobaksindustrin. Åtgärden ledde till arbetslöshet bland to
baksarbeterskor och därav följande behov av nya sysselsättningsmöj
ligheter. Eftersom Hesselgren redan tidigare varit engagerad i uppbå
dets verksamhet var det troligen på hennes inrådan som Socialstyrel
sen officiellt begärde medverkan från kvinnornas uppbåd i Stock-
holm,53l , 

Projektet sammankopplades av Hesselgren med den då aktuella 
frågan om en central sömnadsverkstad för tillverkning av armeper
sedlar. Hesselgreil'i hävdade att behovet att bereda tobaksarbeter
skorna sysselsättning innebar ett lämpligt tillfälle att i praktiken 
pröva tankarna på en central sömnadsverkstad. 

Arbetet kom igång som planerat och kunde med varierand� inten
sitet drivas till våren 1918 då verksamheten helt inställdes som följd 
av materialbrist. Sedan skolverkstaden, som den benämndes under 
senare delen av sin tillvaro, avvecklats överlämnades inventarier m m  
till Fredrika Bremerförbundets högre yrkesskola. 54l Formellt beslut 
att avveckla verksamheten fattades 7/3 1917. Det var t o m  ett önske
mål från uppbådet att få avveckla. Så skedde emellertid inte förrän 
våren 1918. Orsakerna till denna utdragna process kan inte utläsas ur 
uppbådets handlingar.· ,Vid centralkommittens sammanträde 22/10 
1917 yrkad� Agda Östlund på att Fredrika Bremerförbundet självt 
skulle ta över och driva ver¼:samheten och ej gå via Kvinnornas upp-
bM. � .. 

När bokslutet gjordes upp visade det sig att skolverkstaden gått 
med en inte obetydligt vinst. Sedan vissa återbetalningar gjorts till 
Arbetslöshetskommissionen överlämnades också överskottet drygt 
1 300:- till Fredrika Bremerförbundets Högre Yrkesskola. Några 
kostnader kom denna verksamhet således inte att åsamka uppbådet. 
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Maskinparken hade ursprungligen dels hyrts dels köpts på förmånliga 
villkor.55l För utbildningsarbetet har man tydligen uppburit särskilda 
anslag,56l I övrigt har verkstaden synbarligen varit självfinansierande. 
Det är inte möjligt att få full klarhet i finansieringsfrågorna. Driften 
finns inte redovisad i Uppbådets räkenskaper utan framgår endast av 
de muntliga rapporter som främst Kerstin Hesselgren lämnade vid 
centralkommittesammanträdena. 

Utöver i sömnad och stickning genomförde Kvinnornas uppbåd 
även husmodersutbildning främst i form av matlagnings kurser. Dessa 
har bl a ordnats i anslutning till fabrikationen och .den övriga utbild
ningen, varigenom uppbådets personal tidvis även fått måltider.m Det 
största projektet utgjordes av två kursserier, en .vardera hösten 1914 
och våren 1915, för vilka uppbådet fick ett särskilt anslag om 
5 000:-. 

Uppbådets arbetsmarknadsinsatser var ingen välgörenhet. De ar-
. betslöner som betalades ut var enligt en bedömning marknadsmässiga 
och förväntades t o m kunna stiga något högre. Bedömningen var 
centralkommittens egen eller snarare Kerstin Hesselgrens i samband 
med redogörelse för frågan i kommitten. 1916 ansågs arbeterskorna i 
linnefabriken kunna tjäna upp till 40:-/vecka.58) 

Vid ett tillfälle fann centralkommitten det t o m motiverat att gå in 
och täcka visst bortfall av arbetslöshetsunderstöd som tobaksarbeters
korna fått vidkännas i skarven mellan arbetslöshetsperioden och 
deras arbete i uppbådets sömnadsverkstad. Ärendet togs upp 11/2 
1916 för principbeslut. Formuleringarna i protokollet är inte så klara 
att grunden för täckningen av inkomstbortfallet helt kan bedömas. 
Det visade sig dock att Stockholms arbetslöshetskommitte gick in 
med 400:-, vilket synbarligen räckte. Huruvida detta innebar full
ständig täckning eller endast delvis kan inte utläsas. 

Av de fåtaliga rapporterna från de lokala uppbåden framgår att 
bl a verksamheten i Malmö huvudsakligen var inriktad mot arbets
marknadsåtgärder. Även här ingrep. man för att bereda arbete åt 
friställda tobaksarbeterskor. Utbildning i sömnad och matlagning 
rapporteras vidare från andra orter bl a Jönköping och Kalmar. 

Som en mer särpräglad insats inom arbetsmarknadsområdet får 
man se centralkommittens åtgärder i augusti 1914 för att förhindra en 
tillströmning till städerna och främst Stockholm av unga flickor som 
tjänstefolk. Vid kontakter med den statliga arbetsförmedlingen fann 
denna visserligen inte tiden inne för en dylik åtgärd. Förmodligen 
vägde emellertid kommitteledamöternas personliga intryck tyngre ty 
trots arbetsförmedlingens negativa inställning beslöt man "låta i 
pressen införa en uppmaning till de unga kvinnorna att ej uppsäga 
sina platser på landet". 

Frågan aktualiserades av Coralie Elliot. Vid den fortsatta bedöm
ningen att trots arbetsförmedlingens avstyrkan ändå införa uppma
ningen i pressen har centralkommitten även beaktat att m:an "från 
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flera håll, deribland Socialstyrelsen, fått upplysning om att tillgången 
på tjänarinnor betydligt eftersteg efterfrågan''. 

Som samma grundtanke men med en helt annan patriarkalisk eller 
snarare matriarkalisk attityd framstår en uppmaning vid samma tid 
från Kvinnornas Uppbåd i Jönköping. Man vädjar där till husmöd
rarna att i ökad utsträckning engagera tjänstefolk såsom barnflickor, 
tvätterskor och strykerskor. 59) 

Övrig verksamhet 
Under den tid uppbådet verkade aktualiserades naturligen en 

mängd ärenden som inte lämpligen kan hänföras till någon av de 
tidigare rubrikerna. Här skall några beröras för att ytterligare belysa 
de allmänna förhållanden under vilken verksamheten bedrevs. 

Till organisationens stiftare hörde· även Vita bandet. Någon repre
sentant i centralkommitten hade emellertid inte denna förening. Vid 
ett par tillfällen aktualiserade Vita bandet åtgärder på det nykterhets
politiska området vid vilka man begärde Uppbådets medverkan. Den 
21/8 ställde sig uppbådet bakom Vita bandets skrivelse till regeringen 
med begäran om inskränkning i brännvinsbränningen under perioden 
1 oktober 1914-1 april 1915 "under rådande kris" .60) 

När Vita bandet i början av oktober kom åter och önskade att 
uppbådet skulle vara med och underteckna en begäran om rusdrycks
förbud i Stockholm blev svaret däremot nekande. Två motiv anför
des. Ett rusdrycksförbud skulle beröra restaurangnäringen negativt 
och arbetslösheten ansåg centralkommitten var stor nog redan. Dess
utom skulle det av Stockholmssystemet igångsatta "uppfostringsar
betet" genom "ett·�ådant förbud avbrytas" .61) 

Ytterligare en gång begärde Vita bandet stöd för ett rusdrycksför
bud. Denna gång sände centralkommitten Anna Lindhagen att inter
vjua själve Bratt i frågan. Även denne hävdade emellertid att ett 
rusdrycksförbud på obestämd tid, som det var frågan om, för närva
rande skulle orsaka "ett stort avbräck i åtskilliga näringar och där
med ytterligare stor arbetslöshet". Inte heller denna gång valde upp
bådet att medverka. 

I stället valde centralkommitten att i en med Fredrika Bremerför
bundet likalydande skrivelse till Kungl Maj :t begära restriktiva åtgär
der för rusdrycksförsäljningen under kristid. Man beslöt vidare att 
sprida denna skrivelse' till övriga uppbåd i landet för den händelse 
någon av dtssa skulle vilja lämna in en likalydande petition. 62i 

Ett mera 'udda ärende, som samtidigt ger en glimt av verksamhet i 
landsorten, upp'•i februari 1916. Från Kvinnornas uppbåd i Kalmar 
hade då anlänt en förfrågan huruvida uppbådet .i Stockholm var 
intresserad att gå in i ett aktiebolag, som var under bildande. Ända
målet med bolaget var att framställa och sälja kaffesurrogat "det s k 
sikoriakaffet". Stockholmarna nappade emellertid inte på försla
get.63) 
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I några fall förekom också mer direkta kvinnosaksfrågor. Sålunda 
begärde uppbådet i skrivelse till Konungen att en kvinna skulle insät
tas i Statens livsmedelskommission.64l En motsvarande begäran av
seende Statens arbetslöshetskommission behövde aldrig sändas iväg. 
Kungl Maj:t hade då redan utsett Emilia Broome för uppgiften. Detta 
val kan enbart ha hälsats med tillfredsställelse av centralkommitten. 
Emilia Broome ingick visserligen inte i kommitten men deltog i upp
bådets praktiska arbete i varje fall under hösten 1914. 65> 

Samarbete i ledningen - förändringar 

I avsnittet om centralkommittens sammansättning har kommittele
damöternas organisatoriska förankring redovisats jämte några bio
grafiska uppgifter. Den bild av ledningen som därvid framträder vi
sar på en stor social och intressemässig bredd. Frågan är därför om 
det finns några uppgifter eller antydningar om samarbetssvårigheter 
eller direkta konflikter i centralkommitten. 

Cen1ralkommittens ledamöle! 

Agda Montelius (ordf) 
Eva Upmark (vice ordf) 
Ezaline Boheman 
Coralie Elliot 
Marie-Louise Gagner 
Anna Lindhagen 
Mary von Sydow 
Elin Wägner 
Agda Östlund 
Elisabeth Frölich (suppl) 
Gunhild Hasselrot 
(suppl) 
Kerstin Hesselgren adj 
Maria Aspman adj 
Lilly Hellström kassaförv 

1914 1915 1916 l9l1 1919 1921 

mMMMMMMnm�MMMMm�MM 

i l 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1

1 1 1 1 - 1 1 I l  1 1  

I l I 1 - ·l I 1 l I 

I 1 I l 1 I l 1 

1 1 l 1 1 1 

I l I 1 I 1 
J J I I I 1 
I I I 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1

1 I 1 I 1 1 

I 1 I 1 

I 1 I I 1 

Tabell över Centralkommittens sammansättning, dess sammanträden samt ledamöternas närvaro 
(efter Centralkommittens protokoll i krigsarkivel), 

Protokollen från centralkommittens sammanlagt 18 protokoll
förda sammanträden ger inga direkta antydningar om misshällighe
ter. Som framgår av tabellen kan närvaro frekvensen med få undan
tag betecknas som hög. Det har inte varit praktiskt möjligt att följa 
upp frånvaron för de enskilda ledamöterna och närmare studera or
sakerna härtill. De behöver emellertid inte innebära tecken på osämja 
utan kan ha helt naturliga förklaringar. Så var .t ex fallet med Anna 
Lindhagen som 1916 synbarligen var svårt sjuk.66> 

Inte i något fall finns det uppgifter i Uppbådets arkiv som visar på 
samarbetssvårigheter. Det ligger närmare till hands att av materialet 
utläsa att de enskilda ledamöterna väl förmått samarbeta i konkreta 
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uppgifter trots spännvidd i social förankring och grundläggande in
tressen. 67> Däremot finns det uppgifter i andra källor på spänningar 
mellan organisationer företrädda i uppbådet. Dessa kan dock inte 
·sättas i samband med Kvinnornas Uppbåd och dess verksamhet.6a>

Agda Montelius förblev ordförande till sin död 1920. Någon efter
trädare utsågs inte då Uppbådets arbete vid den tidpunkten var avslu
tat så när som på den formella upplösningen. Vid sammanträdet den
5 maj 1916 meddelade Agda Montelius att hon avsade sig uppdraget
som ordförande. Hon föreslog i stället Mary von Sydow som emeller
tid "avsade sig bestämt". På centralkommittens "enhälligt och en
träget uttalade önskan" återtog då Agda Montelius sitt avsked. Utan
att det på något sätt framgår av tidigare protokoll har.frågan om
hennes tillbakaträdande troligen varit på tal tidigare. För just sam
manträdet 5/5 1916 finns ordförandens minnesanteckningar i behåll
i uppbådets arkiv. Under här aktuell punkt är noterat "Ordffrågan
borlades ånyo!" Inga orsaker finns angivna. Möjligen kan man här
spekulera varför förslaget till efterträdare föll på Mary von Sydow
och inte Eva Upmark som väl borde legat närmare till hands. Något
svar på en sådan fråga går det emellertid inte att få ur det hittills·
funna materialet om Kvinnornas Uppbåd.

En kort notis i protokollet den 22 oktober 1917 meddelar att "Has
selrot och von Sydow utträtt ur Kvinnornas Uppbåds centralkom
mitte". Inga orsaker anges. Händelsen bör dock kunna samman
kopplas med regeringen Hammarskjölds fall i mars 1917. Båda torde 
då ha lämnat Stockholm då deras män återvände till sin ordinarie 
verksamhet. 69

i Någon dramatik torde därför inte spåras bakom dessa 
tillbakaträdande1,1. Båda har för övrigt troligen kallats till i varje fall 
det sista sammanträdet då uppbådet upplöstes. 

Elin Wägner har inte deltagit i något sammanträde efter januari 
1915. Inga uppgifter finns om hennes tillbakaträdande varken i form 
av officiell anmälan till protokollet eller annan uppgift. Även Elin 
Wägner torde ha kallats till sammanträdet i maj 1921. Wägners främ
sta uppgifter inom centralkommitten syns ha varit den externa infor
mationen - kontakterna med pressen. Som tidigare visats blev upp
gifterna för Uppbådet mer avgränsade från hösten 1915. Troligt är 
därför att Bliµ Wägner som var intensivt verksam inom många områ
den helt enkelt efter hand givit sitt deltagande i uppbådet en lägre 
prioritet. Kontakter 'Jean ju mycket väl ha förekommit utan att de 
kommit Jill synes i protokollen eller gjort hennes närvaro vid sam
manträdena nödvändiga. 

Också Marie-Louise Gagner var aktiv på flera fält och kan likaså 
ha givit uppbådet en lägre prioritet från våren 1916. Kerstin Hessel
gren hade då inträtt som adjungerad i kommitten och torde haft väl 
så goda myndighetskontakter som Gagner. Av protokollen att döma 
har centralkommitten .nämligen anlitat Marie-Louise Gagner bl a för 
samverkan med olika statliga organ. 
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Sammanfattningsvis tycks samarbetet inom ledningen ha fungerat 
· tillfredsställande, Alla förändringar i sammansättningen har kunnat

ges en rimligt godtagbar förklaring. 70l 

De ledande kvinnorna

Det återstår att se om materialet ger någon antydan om det i cen
tralkommitten funnits en eller flera personer som dominerat. Natur
ligen faller då Ev;q. Upmarks namn i ögonen. Det är hon som i proto
kollen framstår som närmaste initiativtagare till hela organisationen.
Om hennes fortlöpande intresse för Uppbådet vittnar dels hennes
utkast till historik men även förtänksamheten att samla handlingarna
och överlämna dem till Krigsarkivet för framtida studier. Å ven om
verksamheten inom Uppbådet efter hand gled .över till arbetsmark
nadsområdet, vilket inte var Eva Upmarks fält, har hon hela tiden
behållit sin ledande roll.

Mot bakgrund av verksamhetens senare inriktning är det föga för
vånande att finna Anna Lindhagen bland dem som dominerat. Möj
ligen kunde Agda Östlund ha förväntats spela en lika framträdande
roll ty hon tillhör dem som flitigast deltagit i centralkommittens sam
manträden. Protokollen ger dock inte denna bild, vilket dock inte
innebär att det är särskilt sannolikt att Agda Östlund skulle varit en
passiv ledamot av kommitten.

Åven Ezaline Boheman tillhör den ledande gruppen. Det bör
kunna förklaras genom den breda förankring hon haft i andra orga
nisationer. Hennes ledande uppdrag där antyder onekligen en person
som är van att ta täten.

Agda Montelius' val till ordförande framför Eva Upmark beror
troligen på att hon var mera känd. Med tanke på de ambitioner
Uppbådet inledningsvis torde haft att bli en riksorganisation med
samordningsuppgifter var det givetvis viktigt med ett "tungt" namn
i ledningen. Detta krav bör Agda Montelius måhända bättre ha tillgo
dosett i sin egenskap av ordförande i Fredrika Bremerförbundet än
Eva Upmark.11

l Däremot antyp.er inte· protokollen, eller några andra
handlingar som stått till förfogande under denna studie, ·att Agda
Montelius spelat något mer aktiv och ledande roll i det direkta arbe
tet. Tvärtom har hon velat lämna sitt uppdrag och hävdat detta minst
två gånger. Möjligen har hennes insatser i Uppbådet därför varit
begränsade till de traditionella ordförandeuppgifterna. Dessa har
emellertid med den heterogena sammansättningen av centralkom
mitten troligen varit viktiga nog. Kanske var det just denna Agda
Montelius verksamhet som i dag kommer ledningen av Kvinnornas
Uppbåd att framstå som stabil och enad.

Sammanfattning 

Kvinnornas Uppbåd skapades inledningsvis med ambitionen att i 
första hand ersätta mobiliserad manlig arbetskraft med kvinnor. 
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Samtidigt ville man skapa en organisation för ledning och samord
ning av skilda kvinnliga organisationers insatser. 

I dessa avseenden nådde Uppbådet inte d� antydda målen. Central
kommitten tog aldrig på allvar upp frågan om en samlad policy för 
organisationen. Tyngdpunkten kom i stället att ligga på det sociala 
området under växlande former. Här var syftet inte lika klart uttalat 
men detta torde inte vara så betydelsefullt mot bakgrund av att de 
volymmässigt mest betydande . aktiviteterna upphörde under vintern 
och våren 1915. 

Otvivelaktigt blev Kvinnornas Uppbåd en sammanslutning över de 
sociala och politiska gränserna. Sedan väl den första tidens entusiasm 
och samarbetsvillighet mattats bibehöll emellertid Uppbådet sin 
breda förankring under hela sin existens. Även om dess ledande och 
samordnande funktion inte blev den ursprungligen menade var tan
ken härpå väckt och levandegjord. Den återkom sedermera och då 
med en bättre framförhållning än 1914 i form av den 1938 inrättade 
Kvinnornas beredskapskommitte.72l Den samarbetstanke som i da
gens frivilliga totalförsvarsorganisationer är så naturlig och självklar 
inom ramen för den senaste länken i samverkanskedjan "Frivilligor- · 
ganisationernas samarbetskommitte" (FOS), var således aktuell och 
praktiserad redan under första världskrigets år, därtill med en inrikt
ning på totalförsvaret redan innan detta begrepp formats. 

Notförteckning 

1) Gunnar Qvist "Konsten att blifva en god flicka kvinnohistoriska uppsatser"
(1978) med litteraturförteckning. Även Sten Carlsson "Fröknar, mamseller, jungf
rur och pigor ögifta kvinnor i det svenska ståndssamhället" (1977)

2) Morgonbris, tidning för Socialdemokratiska kvinnorörelsen, nr l januari 1915
samt Kvinno-k'.rafter, Vita bandets årsbok, 1914 (sid 59)

3) Artur Duner "Sveriges landstorm de frivilliga organisationerna" (1927). Hand-
lingar rörande Stockholms kvinnors landstormsförening finns även i Kvinnornas
Uppbåds arkiv i Krigsarkivet, vi! 2.

4) Svedelius Julia: "Svenska röda korset dess utveckling och uppgifter" (1916)
5) Uppgifter om föreningarna dels i Svensk Uppslagsbok och Nordisk familjebok

båda 2:a upplagan samt Kvinno-krafter 1914
6) Nordisk familjebok uppslag Kooperationen, som även har den sociala bestäm

ningen.
7) Kvinnornas Uppbåds .arkiv, vol 2, Av stilen att döma är det tveksamt om Eva

Upmark eller någon anh,an fört pennan
8) Protokollet är handskrivet, daterat 4 augusti 1914 men är varken underskrivet eller

justerat1ill skillnad från övriga protokoll i serien.
9) Eira Hellberg var enligt protokollet anmodad av Coralie Elliot att närvara

10) Föreningen Svenska Röda korsets kvinnoförening, årsberättelsen 1914-1915.
Ingen undersökning har skett hur länge Eva Upmark varit vice ordförande eller
övrig styrelseledamot.

11) Bland de närvarande märks Doktor Ada Nilsson, ordförande i Föreningen "frisin
nade kvinnor", Anna Branting, Julia Ström och Maria Cederschiöld samtliga
yrkesutövande journalister. Vidare har ordföranden i Svenska Kvinnoföreningen
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för fosterlandets försvar Anna Rappe varit närvarande vid det tredje och sista 
förberedande sammanträdet. 

12) Protokoll 6/8. Av de i delegationen ingående har Elin Engström icke kunnat
närmare identifieras.

13) Uppgifterna om Agda Montelius liksom de följande biografiska notiserna är
främst hämtade ur Svenskt biografiskt lexikon (1925 f å) samt Svenska män och
kvinnor (1944). Därutöver har tidskrifter och andra handlingar (tryckta) från
respektive organisationer utnyttjats.

14) Eva Upmark var styrelseledamot i "Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets
försvar" (föreningens protokoll 1914 i Krigsarkivet). Ezaline Boheman har före
trätt även "Svenska hem" enligt protokoll från sammanträdena 4/8 och 5/8.

15) Inte heller Stockholms landstormskvinnor fanns på något sätt representerade i
Uppbådet. Detta kan då ev förklaras med att denna förening från 1914 formellt
ställt sig under Röda korsets kvinnoförening som en dess lokalavdelning i Stock
·ho!m, detta enligt "Röda korsets kvinnoförenings" årsberättelser 1914-1915.

16) Protokollen från denna förening har möjligen haft någon uppgift. Det har emeller
tid inte varit möjligt att ta del av dessa.

17) Denna uppgift finns i Eva Upmarks historik. Även om den är skriven flera år
senare än händelsen är uppgiften troligen korrekt när man granskar det formella
utförandet av protokollen från det sista förberedande sammanträdet och det första
för centralkommitten.

18) Protokoll 518, 7 /8
19) Bland de senare märks Signhild Curman, maka till sedermera riksantikvarien Si

gurd Curman. Vissa undertecknare har inte närmare kunnat "identifieras" nämli
gen Lisa Gustafsson, Märta Key, Ada Ljunglund, Signe Svensson, Karin Thorse
lius och Anna v9n Zweigberk.

20) Detta framgår indirekt av protokoll 11/8 då suppleanterna togs ut. Vid central
kommittens första sammanträde sker konstituering direkt utan närmare presenta-
tion av ledamöterna i övrigt.

21) Uppgifter härom kan möjligen slumpvis komma fram i något privatbrev eller
liknande dokument. Det kan här noteras att protokollen väsentligen är beslutspro
tokoll. Vissa resonemang och överväganden samt förslag - .även icke antagna -
återges dock med angivande av ursprung. Protokollen är dock alltför ofullständiga
i detta avseende för att kunna ses som diskussionsprotokoll.

22) Föreningens protokoll och årsberättelser har· inte närmare efterforskats då Elisa
beth Frölichs knytning till Moderata kvinnofötbundet får anses vara rimligt säker
ställd med de uppgifter som föreligger.

23) Marie-Louise Gagner även aktiv i "Svenska kvinnors Nationalförbund"
(PALME, Ingegerd The National Council of Women of Sweden). Maria Aspman
var revisor i "Fredrika Bremerförbundet" 1914 och 1915 (Hertha 1915)

24) HERTHA 1914
25) "Vita bandets" ledning är redovisad i Kvinnokrafter 1914. Ingen av dess ledamö

ter eller funktionärer är knuten till uppbådet. För KFUK har motsvarande under
sökning inte skett. Ej heller för "Kvinnorna och Landet". Illga knytningar har
dock i andra sammanhang återfunnits till dess organisationer utöver de förbere
dande sammanträdena.

26) Av styrelsens totalt 14 ledamöter lnkl de adjungerade var med visshet 4 yrkesutbil
dade och verksamma nämligen Gagner, Lindhagen, Wägner och Hesselgren. Tro
ligen bör även Agda Östlund med sina offentliga uppdrag räknas till denna krets.

27) Detta finns f ö särskilt uttalat i Eva Upmarks 'historik "Hvarje lokalförening har
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arbetat helt och hållet sjelfständigt och har endast med Centralföreningen i Stock
holm haft namnet och ändamålet gemensamt". 

28) Centralkommittens första sammanträde, protokoll 7/8 § 3.
29) Detta framgår av föreningens årsberättelser 1914-1915.
30) Sålunda rapporterar Kvinnornas Uppbåd i Södertälje att man vid årsmötet 1915

bestod av omkr 94 medlemmar vilka beslutat en avgift från I kr till högre belopp
(uppbådets arkiv volym 2). I cirkuläret meddelas att organisationen "har tillfällig
hetens karaktär och upphör af sig själv, då den ej längre är af nöden".

31) Uppbådets karaktär av tillfällig organisation framgår dessutom bl a av det sätt på
vilket man i centralkommitten såg etablerandet av ny verksamhet. Detta borde
endast förekomma övergångsvis och i avvaktan på att annan organisation eller
institution kunde ta över. Ett sådant exempel belyses under avsnittet verksamhet,
arbetsmarknadsåtgärder nämligen arbete åt tobaksarbeterskorna.

32) Protokoll 11/8 1914. Upplagan var 1 000 ex. Cirkuläret var utarbetat av Ezaline
Boheman och preliminärbehandlades av Centralkommitten redan 10/8. Det skulle
enligt beslut 14/8 utsändas även till alla skolföreståndarinnor i Stockholm.

33) Protokoll 11/8 och 14/8. Lokalt utarbetade Kvi;mornas Uppbåd i Jönköping ett
sådant program, som möjligen föresvävat centralkommitten (Kvinnornas Uppbåd,
Jönköping 1914). Enligt tidens stil innehåller programbroschyren även dikter och
prosastycken på temat "Givmildhet".

34) Den sociala bredden framhålls inte bara i uppbådets egna båda programskrifter .
utan även i de tidskriftsartiklar som under hösten 1914 och vintern 1915 presente
rade den nya sammanslutningen. Morgonbris nr 1 januari 1915 konstaterar att det
är "En sammanslutning organiserad och sammansatt av kvinnor från alla sam
hällsklasser". Hertha, häfte XIII, 1 sept 1914 har liknande tongångar.

35) Protokoll 518. Artikeln bevarad i Uppbådets arkiv, vol 2
36) Morgonbr!s och Hertha angivna nr samt den redogörelse för verksamheten som

presenterades för Centralkommitten 31/5 (protokoll) och Eva Upmarks historik.
37) Morgonbris nr 1 januari 1915
38) Rapporter i Uppbådets arkiv, vol 2.
39) Ursprunglingen 'följde Hjälpbyrån med till Fredrika Bremerförbundets lokaler

men där var man för trångbodd. Man har flyttat dels i slutet av augusti dels
omkring 1 oktober.

40) Det finns inga klara belägg i form av räkenskaper m m  eftersom "fabriksdriften"
ej bokfördes av Uppbådet utan separat och numera ej står att finna; I Eva Up
marks historik nämns emellertid att Hildur Roosvall arbetade "först för intet
sedan för e� ringa lön", vilket antyder utvecklingen.

41) Hatt och armbindel torde varit minimum för att landstormsmännen skulle få anses
vara krigsmän och därmed underkastade de internationella reglerna på krigföring
ens område.

42) Den tidiga verksamheten inom organisationen framgår bl a av en 1914 tryckt skrift
"Föredrag hållna vid föreningens Kvinnorna och Landet Studiekurser i Politik i
StockhC?lm och Djursholm våren 1914". Eira Hellberg, ordföranden, hade emel
lertid kallats till · det första förberedande sammanträdet 4/8 för att presentera
organisationens delvis nya �ktiviteter förmedling av spannmål till rimligt pris,
instr.uktionskurser i enkel sjukvård.

43) Röda korsets arbete presenteras dels i Svedelius, Julia "Svenska Röda korset, dess
utvecklfng och uppgifter" dels i "Tidskrift för frivillig sjukvård i krig"
1914-1915 , 

44) Kvinnornas Uppbåd i Stockholm bekostade och förmedlade resultatet av ett arbete
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som helt tycks ha initierats och bedrivits genom en människas försorg, fru Fanny 
Ditzinger. (Protokoll 10/8 och 16/9). 

45) Redan 21/8 1914 har man i svar till Göteborgskvinnornas Uppbåd i fråga om
samordning m m varit tämligen passiv.

46) Duner, Arthur, "Landstormen, de frivilliga organisationerna"
47) Hjälpbyråns start hade föregåtts av kontakter med representanter för Stockholms

stad ordföranden i Fattigvårdsnämnden, samt Socialstyrelsen en av byråche
ferna. För de förra kontakterna svarade Anna Lindhagen för de senare Marie
Louise Gagner (Protokoll 10/8 1914)

48) Uppbådets arkiv vol 2, förvarar verifikationerna
49) Uppbådets arkiv (vol 2, KrA) inkomna rapporter under 1915 från lokala Kvinnor

nas Uppbåd 
50) Protokoll 16/9 1914 och 31/5 samt vol 2 i arkivet.
51) Protokoll 7/3 1917. Det framgår inte varken hur stor bristen var eller hyrans

storlek överhuvudtaget. 
52) Betr leveranser m m  hänv till prot 20/1 och 31/5 1915 samt Armeförvaltningens

Intendentsdepartement, Serie D, Kontraktsböcker vol 3 1914, Krigsarkivet.
53) Den formella förfrågan var skriftlig och åtföljdes av en av Kerstin Hesselgren

utarbetad PM i ärendet. Centralkommittens behandling och beslut i frågan 23/8
1915.

54) Protokoll 713, 22/10 1917 och 18/2 1919.
55) Maskinerna var synbarligen hand (fot)drivna men kunde ordnas för eldrift. Hyra

6:-/maskin och månad och efter sex månader köpt för 50:- å 60:- (Hesselgrens
PM).

56) Detta framgår inte entydigt av protokollen och övriga handlirtgar i arkivet. Det
måste dock förhålla sig så eftersom Uppbådets räkenskaper inte omfattar detta
projekt.

57) Protokoll 31/5 1915. Eleverna utspisades gratis med frukost, middag och afton-
vard. För "arbeterskor" middagsbespisning till ett pris av 25 öre portionen.

58) Protokoll 11/2 1916
59) Kvinnornas Uppbåd, broschyr, Jönköping 1914 (Ex i Kungl Biblioteket KB)
60) Protokoll 21/8 1914. Även Kvinno-krafter 1914.
61) Protokoll 6/10 1914
62) Protokoll 20/1 1915 då frågan bordlades till påföljande sammanträde. Protokoll

26/1 1915.
63) Protokoll 11/2 1916
64) Protokoll 11/8 1914. Centralkommitten föreslog fröken Gertrud af Klintberg,

(Föreningen Kvinnans Politiska Rösträtt) vars merit framhölls att hon sedan flera
år varit medlem av Stockholms stads Fattigvårdsnämnds Upphandlingskommis
sion. Hur det gick i personfrågan är inte kontrollerat.

65) Emilia Broome förekommer på flera ställen i handlingarna i arkivet som förslags
ställare.

66) Notis i Morgonbris nr 4, april 1916
67) Exempelvis protokoll 21/8 då centralkommitten uppdrog åt Mary von Sydow och

Anna Lindhagen att hos Stockholms stads drätselnämnd begära upplåtelse av
gratislokal för byrå verksamheten.

68) Morgonbris nr 3 mars 1916 innehåller en av Agda Östlund signerad artikel som
polemiserar mot ett av Moderata kvinnoförbundet hösten 1915 framlagt förslag
om obligatorisk utbildning i hemkunskap samt viss annan sådan utbildning. för
flickor. Tonen är dock rätt hovsam,

·· 
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69) Berndt Hasselrot var sedan 1913 president över Hovrätten över Skåne och Ble
kinge och Otto von Sydow landshövding i Göteborgs och Bohus län.

70) I en av Ann-Margret Holmgren skriven artikel om uppbådet framhåller hon att
centralkommitten fått "en förtroendeingivande och lycklig sammansättning" var
efter den redovisas. (LKPR:s artikelserie VI 8, utan år men troligen 1914, i Upp
bådets arkiv).

71) Man kan sålunda notera att medan Agda Montelius till följd av sina många enga
gemang presenteras i t ex det biografiska arbetet "Svenska män och kvinnor" är
Eva Upmark i sådana sammanhang helt anonym. Hon är t ex inte upptagen i Vem
är Vem (utgåvan 1944-1948) ehuru hon då alltjämt levde.

}2) Stjernstedt, Ruth "Kvinnor och försvar" utg av Riksförbundet för Sveriges För
svar. 

Bilaga 1 

Uppgifter om vissa organisationer 

Där inte annat anges är källan Nordisk familjebok och Svensk upp
slagsbok båda 2. upplagan. 

Svenska1<:vinnors nationaljörbund 
Bildat 1896 och 1898 anslutet till Internationella Kvinnorådet, Syftet var att främja 
internationellt samarbete av nationella kvinnoföreningar. I Sverige omfattade förbun-· 
det 1910 tjugofyra kvinnoorganisationer. Av dem som stod bakom Kvinnornas Upp
båd var följande anslutna till nationalförbundet: 
• Fredrika Bremerförbundet
• Svenska Kvinnoföreningen för fosterlandets försvar
• Vita bandet
• KFUK
• Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar
• FKPR (LKPR) .,
• Moderata kvinnoförbundet

Härutöver ingick Röda korsets kvinnoförening och Sjuksköterskehem. Ytterligare
kan följande sammanslutningar nämnas vilka visar att nationalförbundet var en nog så 
heterogen organisation: Handarbetsvänner, Göteborgs flickskoleförening, Nya Idun, 
Mjölkdroppen, Föreningen sjukvård hos fattiga inom Östermalm, Den kvinnliga tele
grafpersonalens förening och Svenska skolkökslärarinnors förening. 

Förbundsordföranden Eva Upmark hade således formellt sett solid bas för den 
kristida samverkansorganisation hon sökte forma. 

(Palme, I "The National Council of Women of Sweden"; Nordisk Kvindesagsm0de 
afholdt i Kristiania 3-7 juli 1902 utg av Norsk Kvindesagsforening spec "Svenska 
kvinnors Nationalförbund åren 1896-1902" en historik av Maria Cederschiöld). 

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) 
Bildade'sd Stockholm 1902. Sedan verksamheten utvidgats även till landsorten om

bildades Stockho,lmsföreningen, redan 1903 till riksorganisation med namnet Landsför
eningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Den omfattade 1914 över 200 lokalför
eningar och ·nära 16 000 medlemmar. Efter kvinnorösträttens genomförande 1921 upp
löstes organisationen och ersattes av en kommitte för internationellt rösträttsarbete. 

FKPR/LKPR byggde på såväl den borgerliga som den socialdemokratiska kvinnorö
relsen och dess rösträttsarJ;iete. Emilia Broome var FKPR:s första ordförande. 1915 
lämnade Anna Lindhagen posten som ordförande i Stockholms FKPR. Vid den Inter-
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nationella socialdemokratiska kvinnokongressen i Köpenhamn 1910 fastslogs emeller
tid att den socialdemokratiska kvinnoorganisationen inte skulle gå i förbund med den 
borgerliga rösträttsföreningen. Man proklamerade öppet att man uppfattade den bor
gerliga rösträttsrörelsen som en strävan efter att förbättra överklasskvinnans villkor. 
Det bör således inom även detta gemensamma intresseområde ha funnits spänningar 
inom kretsen kring Kvinnornas Uppbåd. 

(Lyttkens, Alice "Kvinnan söker sin väg"; "KVINNORNAS KALENDER 1916" 
på uppdrag av LKPR utgiven av FKPR i Göteborg; "Morgonbris" nr 7 juli 1915). 

Moderata kvinnoförbundet 

Organisationen grundades som förening i Stockholm 1911. Fyra år senare bildades 
Sveriges Moderata kvinnoförbund (SMKF) som riksorganisation med centralstyrelsen 
i Stockholm. SMKF var en fristående organisation som först 1937 uppgick i Allmänna 
valmansförbundet (A VF), nuvarande Moderata samlingspartiet (M). A VF hade då 
sedan 1920 haft en egen kvinnoorganisation integrerad i den större politiska rörelsen. 
Särskilt inledningsvis har motsättningen varit uttalad mellan SMKF och A VF. I brev 
1916 framhöll Arvid Lindman att AVF:s verkställande utskott "bar den bestämda 
övertygelsen att ett fristående moderat kvinnoförbund, som till yttermera visso genom 
sina förbindelser på kvinnosaksbåll lätt utsätts för påverkningar vänsterifrån, innebär 
en allvarlig fara för sammanhållningen inom det moderata partiet". Sammansätt
ningen och sammanhållningen inom eentralkommitten för Kvinnornas Uppbåd jävar 
inte Lindmans påstående om förbindelser med kvinnorörelsen. 

Svagt skymtar dessa motsättningar även i Uppbådets handlingar. Som korresponde
rande sekreterare utan att ingå i Centralkommitten gästspelar Edit Kindvall, vilken 
ledde organisationsarbetet för kvinnorna inom AVF. Hennes korta medverkan har 
emellertid inte avsatt några synliga spår i Uppbådets verksamhet, kanske just på grund 
av de ovan skisserade motsättningarna, 

Spåren av oenighet torde i varje fall snabbt ha förflyktigats ty redan från 1920 finns 
viss personalunio mellan AVF:s kvinnorörelse och SMKF ledning. 

("Moderata kvinnoförbundet 1911-1926 minnesskrift; "Kvinnoförbundet 50 år -
skrift utgiven av Moderata Samlingspartiets Kvinnoförbund i samband med förbun
dets 50-årsjubileum i maj 1970";). 

Föreningen frisinnade kvinnor 

Bildades i Stockholm 1914 som lokal förening. 1921 tillkom riksorganisationen Fri" 
sinnade kvinnors riksförbund. Organisationen var-självständig i förhållande till Frisin
nade landsföreningen, vars sprängning 1923 man förgäves sökte hindra. Därefter 
ställde sig förbundet neutralt. Det ombildades till Svenska kvinnors vänsterförbund 
1931. Det nuvarande Folkpartiets kvinnoförbund har inte sitt ursprung i denna orga, 
nisation utan i likhet med moderaterna en inom den ursprungliga Frisinnade lands
föreningen utvecklad kvinnorörelse. 

I ledningen för Föreningen frisinnade kvinnor verkade under här aktuell tid bl a 
Emilia Broome och Ada Nilsson, båda som ordförande, samt Elin Wägner och Ezaline 
Bobeman. 

(Föreningen Frisinnade kvinnors småskrifter nr 1-20), 

Socialdemokratiska kvinnoföreningarnas arbetsutskott 

Den socialdemokratiska rörelsen innefattade flera kvinnoklubbar av skiftande ut
formning och inriktning. Starkast torde behovet ha känts av en facklig organisering 
sedan kvinnorna i praktiken ställts utanför männens fackliga sammanslutningar. Med 
grunden i det 1902 bildade Stockholms Kvinnornas fackförbund - vars tidskrift 
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MORGONBRIS var det viktiga språkröret för den socialdemokratiska kvinnorörelsen 
- tillkom 1907 en samverkansorganisation mellan kvinnoklubbarna i landet. Mellan
de socialdemokratiska kvinnokongresserna skulle ett permanent arbetsutskott verka.
Det fick 1914 namnet centralstyrelse. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet bilda
des först 1920.

I centralstyrelsen återfanns under 1914-1917 både Anna Lindhagen och Agda Öst
lund. 

(Lyttkens, Alice a a samt Morgonbris 1914-1916 passim). 

Svenska kvinnoföreningen f ör f osterlandets Jörsvar 

Stiftad 1884 av Augusta Wästfelt som ännu 1914 verkade som föreningens sekrete
rare. Uppgiften var dels att stärka intresset för Sveriges försvar dels ekonomiskt stödja 
försvaret (!). Betydande summor överlämnades också för bl a markköp för Karlsborgs 
och Bodens fästningars behov samt till frivilliga skytterörelsen m m. 

Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar 

Stiftad 1895 med syfte att "väcka till liv insikten av nödvändigheten för Sverige att 
äga en star'k och försvarsduglig flotta och att underhålla kärleken till ocb offervillighe
ten för fosterlandet". Torde helt ha verkat i Stockholm. Förhållandevis betydande 
summor insattes till marinens bästa. 1914 bekostade förbundet delvis utrustandet av 
lasarettsfartyget VERDANDI samt bidrog med 4 000:- till inköp av sjukvårdsmate- • 
riel i övrigt. Därutöver fiek Chefen för Kustflottan 2 000:- till "disposition för man� 
skapets bästa". Dess drivande kraft vid tiden för första världskriget syns utan tvekan 
ha varit sekreteraren Cqralie Elliot. (Förbundets protokoll för 1914 i Krigsarkivet). 

Kvinnorna och Landet 

Bildad våren 1914 med uppgift att "fördjupa den politiska insikten bland såväl 
kvinnorna som väljarmassorna och äfven låta den militära sakkunskapen utveckla sin 
synpunkt" såsom det vid tiden formulerades av sammanslutningens ordförande Eira 
Hellberg. Vid krigsu,tbrottet övergick föreningen från teori till praktiskt arbete främst 
för landstormens beklädnad och utrustning. Den torde enbart varit verksam. i Stock
holm och har möjligen inte " överlevt" kriget. 
· ("Föredrag hållna vid föreningens Kvinnorna och Landet studiekurser . . . våren

1914"; HERTHA 1. sept 1914 häfte Xlll (årg 1)).

Stockholms kvinnors landstormsförening 

Bildad i april 1914 med landstormens utrustande som huvuduppgift. Men ställde sig 
därvid som lokalavdelning under Svenska Röda Korsets kvinnoförening. Som lokal
förening under "Kronprinsessans centralråd" har man sannolit inte inträtt förrän i 
samband med Röda korsets övergång till ny organisation 1916. Inga ledande personer 
i landstormsföreningen bar varit aktiva i Uppbådet. Samverkan har dock skett på det 
praktiska planet. 

(HERTHA, 1. sept 1914,,Häfte XIII årg 1; Röda Korsets Kvinnoförening årsberättel
ser 1914 oclN915). 

Svenska hem 
Förening .ingående i den kooperativa rörelsen såsom kvinnornas andelsförening i 

Stockholm för specerier och viktualier. · 1910 var medlemsantalet 1632 uteslutande 
kvinnor, "mestadels ur den bildade medelklassen". När Ezaline Bohemans namn 
första gången dyker upp i Uppbådets handlingar är det som representant för Svenska 
hem. 
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Bilaga2 

Kvinnornas uppbåd 

Ett upprop till Sveriges kvinnor 

Till Sveriges kvinnor! 
När i dessa dagar klockorna ringa till samling, gäller kallelsen Sve

riges kvinnor likaväl som Sveriges män. Med mod och rådighet måste 
vi alla möta pröfningarna, såsom svenska kvinnor alltid haft för sed. 
Männens värnplikt kallar dem att lämna sitt arbete för att värna 
fosterlandet. Kvinnornas plikt blir att, så långt deras krafter förmå, 
lindra de svårigheter, som tidernas allvar för med sig. 

Men för att Sveriges kvinnor skola till verklig fromma för foster
landet kunna fullgöra denna sin plikt, gäller det att handla snabbt och 
enigt. 

I känslan häraf ha kvinnorna beslutat organisera ett kvinnornas 
uppbåd. 

Meningen är att bilda ett kvinnoråd med underafdelningar, som i 
samråd med myndigheter och redan befintliga organisationer skall 
igångsätta en hjälp- och upplysningsverksamhet samt f ö vidtaga så-
dana åtgärder, som dag för dag befinnas nödvändiga. 

Arbetsprogram kommer att utsändas de närmaste dagarna. 
Vi äro fullt öfvertygade att arbete under liknande former kommer 

att organiseras af våra hundratals kvinnoföreningar öfver hela landet 
och att samarbete kan uppnås, så att vi bilda en enda organisations
kedja. 

De, som bära ansvaret för landets öden, skola genom detta kvin
nornas frivilliga uppbåd få visshet om att svenska kvinnor känna sin 
plikt och ära beredda att fylla den till det yttersta. 

Anna Beck-Friis, Signe Bergman, Ezaline Boheman, Anna Bran
ting, Emilia Broome, Ann-Ida Broström, Maria Cederschiöld, Sign
hild Curman, Coralie Elliot, Elin Engström, Tora Fries, Elisabeth 
Frölich, Marie-Louise Gagner, Lisa Gustafsson, Mia Hahr, Agnes 
Hammarskjöld, Gunhild Hasselrot, Eira Hellberg, Agnes lngelman, 
Anna Johansson, Märta Key, Gertrud af Klintberg, Anna Lindha
gen, Elisabeth Linner, Ada Ljunglund, Cecilia Milow, Agda Monte
lius, Ada Nilsson, Ebba Ollen, Anna Rappe, Elisabeth Rinman, 
Anna Roos, Julia Ström-Olsson, Signe Svensson, Mary von Sydow, 
Karin Thorselius, Axianne Thorstenson, Eva Upmark, Alice Wallen
berg, Adele Wennersten, Elin Wägner, Anna von Zweigbergk, Agda 
Östlund. 

Centra�byrå: Sibyllegatan 53. Tel tills vidare Riks 128 19, Allm 
160 18, kl 10 f m-10 e m. 

(Landsortstidningar ombedjas att godhetsfullt gifva vidare sprid
ning åt detta upprop.) 
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Neutralitetsvakt eller självständighetsförsvar? 

Till frågan om de säkerhetspolitiska och strategiska Jöreställningar 
som knöts till 1925 års härordningsbeslut. 

Av Arvid Cronenberg 

I 
I olika sammanhang främst från försvarsvänligt håll - har gjorts 
gällande att 1925 års försvarsbeslut saknade strategiska motiveringar 
och att nedrustningen följaktligen var fotad på inrikespolitiska sna
rare än säkerhetspolitiska betingelser . 1J Påståendet är sant åtminstone 
i sin första del så 'till vida att man inte utförde några strategiska 
beräkningar varken inom 1919 års försvarsrevision eller i de departe
mentsutredningar som lades till grund för högerregeringen Tryggers 
försvarsproposition 1924 och den socialdemokratiska propositionen 
ett år senare. Varför det blev så kan diskuteras. "Skulden" i den 
mån man kan tala om en sådan - kan knappast ensidigt läggas på 
varken den ena eller den andra av de båda primära aktörsgrupper 
som uppträdde i sammanhanget, dvs de "sakkunniga" parlamentari
kerna och de militära experterna. Förhållandet ·torde, förenklat ut
tryckt, närmast ha sin förklaring i faktorer som följde av det demo
kratiska genombrottet, det bristande ömsesidiga förtroendet mellan 
parlamentariker och militärer samt frånvaron av påvisbara och ome
delbara krigshot. 

Oaktat detta måste man utgå från att varje parti; oavsett d�ras 
grundläggande vätderingar och bedömningar, hade ett positivt in
tresse av att motivera och legitimera sina respektive härordningsför
slag utifrån specifika säkerhets- och militärpolitiska aspekter. Till 
dessa hörde förutom bedömningarna av det allmänna utrikespolitiska 
läget, föreställningar om de övergripande uppgifter som borde åvila 
krigsmakten samt den tänkbara händelseutveckling och de hot (sce
narier) som borde förebyggas eller avvärjas. Mot bakgrund av vad 
som förväntades av krigsmakten, bör det rimligen ha legat i varje 
partis intresse att dess eget härordningsförslag framstod såsom tro
värdigt, dvs att det kunde fylla sin uppgift inom ramen för de säker
hetspolitiska förutsättningar partiet självt uppställt. 2l 

Denna uppsats avser 'således i första hand att belysa vilka strate
gi��a och ö1;>erativa förväntningar de tre stora partierna, högern, de 
fnsmnade (liberalerna före partisprängningen 1923) och socialdemo
kraterna, ställde på fälthären. Vilken filosofi och vilka säkerhetspoli
tiska föreställningar knöts till den härorganisation · respektive partier 
förordade? Särskilt knyter sig intresset i detta hänseende till 1925 års 
härordningsbeslut och d� förväntningar som däri ställdes på "1925 
års fälthär", dvs 1928 års krigsorganisation. Hur såg de scenarier ut 
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som motiverade fälthärens omfattning? Från yrkesmilitär synpunkt 
hade dessa frågor sitt givna intresse främst däri att de föreställningar, 
som riksdagsmajoriteten företrädde, rimligen också borde ligga till 
grund för den revision av den strategiska och operativa krigsplanlägg
ning som nedskrivningen av stridskrafterna påkallade. 

I stort har framställningen fått följande uppläggning. I avsnitten Il 
och III redovisas dels huvuddragen av försvarsfrågans handläggning 
åren 1919-1925, dels de hotscenarier och strategiska tankegångar 
som låg till grund för 1914 års härordning; sistnämnda avsnitt när
mast såsom bakgrund till de nya föreställningar som framträdde efter 
krigsslutet. I avsnitten IV-VI behandlas partierna i ordning, de fri
sinnade (före juni 1923 de liberala), socialdemokraterna och högern. 
Högerns föreställningar redovisas i ett sammanhang medan analysen 
av de frisinnades och socialdemokraternas synsätt begränsas tidsmäs
sigt t o m 1924 års riksdag. Deras argumentering vid 1925 års riksdag 
behandlas i ett särskilt avsnitt (VII), detta mot bakgrund av deras 
försvarspolitiska samverkan under denna riksdag. Uppsatsen avslu
tas med vissa sammanfattande reflexioner. 

Beträffande materialet slutligen bör påpekas att några ''officiella'' 
målformuleringar i här berörda avseenden inte återfinns varken i 
riksdagsbeslut, partiprogram eller valhandböcker o d. Jag har därför 
i första hand varit hänvisad till de meningar som kommit till uttryck 
i bl a försvarsrevisionens betänkande, riksdagstrycket samt vissa en
skilda arkiv och som bedömts representativa för respektive menings
riktningar. 

Il 
Handläggningen av försvarsfrågan 1919-1925 - i vad gällde fälthä
rens omfattning - hade i stort följande förlopp. Sedan krigsutbrottet 
1914 gällde 1914 års härordning enligt vilken fälthären skulle bestå av 
sex linjefördelningar, sex reservfördelningar och en kavallerifördel
ning. Inom generalstaben hade man ursprungligen tänkt sig att re
servfördelningarna principiellt skulle bli jämförliga med linjefördel
ningarna, men den snabba tekniska utvecklingen och prisstegringarna 
på krigsmateriel medförde att man inte kunde fullfölja sina intentio
ner inom de ekonomiska ramar som hade förutsatts i försvarsbeslu
tet. När reservfördelningarna styrkemässigt kulminerade 1918 var de
ras numerär uppe i ca 16 000 man mot linjefördelningarnas 20 000. 
År 1922 tvingades man p g a i första hand de stora befälsvakanserna 
att skära ner samtliga reservfördelningar till ca 12 000 man. 3l 

Hösten 1919 tillsattes 1919 års försvarsrevision i det uttalade syftet 
att begränsa försvarskostnaderna. När revisionen lade fram sitt be
tänkande våren 1923 var den starkt splittrad på tre alternativ, men 
där liberalerna med stöd av bondeförbundets ende representant fick 
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stå för huvudförslaget. I samtliga partiförslag, liberalernas, social
demokraternas och högerns, hade man slopat hela reservorganisatio
nen. De båda vänsterpartierna hade också tagit bort kavallerifördel
ningen, medan högern ersatt denna med en kavalleribrigad. I vad 
gällde antalet linjefördelningar föreslog liberalerna fyra, socialdemo
kraterna tre medan högern ville behålla samtliga sex.4> År 1924 lade 
högerregeringen Trygger fram en försvarsproposition, som i stort 
baserade sig på de tidigare högerreservanternas förslag.5l Propositio
nen bifölls av den alltjämt konservativt sinnade första kammaren 
men föll i den andra.6l Aret därpå lade den socialdemokratiska minis
tären Branting/Sandler med Per Albin Hansson som försvarsminis
ter fram en ny försvarsproposition, där regeringen på väsentliga 
punkter närmat sig de frisinnade ståndpunkterna. 1> Efter ytterligare 
jämkningar i· frisinnad riktning bifölls propositionen i båda kam
rarna, i första dock först med stöd av vissa ledamöter ur det nya 
liberala partiet. 8> 

I den krigsorganisation, som fastställdes att gälla från 1 januari 
1928, kom fälthären att reduceras till fyra linjefördelningar, en linje
brigad, två blandade linje-/reservbrigader och en reservbrigad. Upp
sättningen av reservenheter hade möjliggjorts genom att man fortfa
rande kunde utnyttja det befäl som överförts till övergångsstat samt 
vissa välutbildade äldre årsklasser värnpliktiga. Förhållandet var 
emellertid av temporär natur och 1932 tvingades man slopa även 
återstående reservenheter.9> Högern som 1924 hade varit tämligen 
starkt splittrad en stark falang under Arvid Lindman ville bl a 
behålla kavallerifördelningen och tre reservfördelningar - yrkade 
inför avgörandet 1925 på blankt avslag i avvaktan på att läget skulle 
klarna. 10> 

III 
Alltsedan Napoleonkrigen hade den svenska säkerhetspolitiken hu
vudsakligen varit inriktad på en fredlig samexistens och en principiell 
neutralitet. Denna linje blev efter hand djupt förankrad i det svenska 
folkmedvetandet, vilket ytterst torde haft sin grund i den alltmer 
utbredda insikten om att Sveriges säkerhet i första hand kunde även
tyras genom stormakternas maktpolitik. 11l 

Det "defensiva" draget i säkerhetspolitiken kom bl a till uttryck i 
1809 års regeringsform § 74, där man direkt uttalade att vår krigs
makt endast hade till upp'gift att avvärja befarade eller påbörjade 
angrepp samt bevara rikets neutralitet. 12l I samma riktning verkade 
värnpliktslagen, som stadgade att beväringens första uppbåd (de 
yngre årsklasserna) fick användas utom riket endast till rikets försvar 
samt under förutsättning att statsrådet blivit hört och riksdagskallelse 
utgått. Härens andra uppbåd fick över huvud taget inte användas 

77 



utomlands utan riksdagens medgivande. 13) I 1914 års försvarspropo
sition underströk statsminister Hammarskjöld att vårt lands militära 
stärkande inte kunde ha något annat ändamål än rikets försvar och 
neutralitet. 14l I riksdagsdebatten samma år gav särskilda försvarsut
skottets ordförande, Karl Staaff, uttryck åt samma .tanke. "Och", 
fortsatte Staaff, "detta bud är ej blott inskrivet i grundlagen, det är 
ock inskrivet i det svenska folkets sinnen, tänkesätt och hela åskåd
ning." Staaff avslutade sitt anförande med en förhoppning om att vi 
energiskt skulle slå vakt om vår rätt till självbestämmande, avvisa alla 
lockelser till äventyrspolitik och till det yttersta hävda vår neutrali
tet. Is) 

Till ytterligare belysning kan anföras 1919 års försvarsrevisions 
betänkande, där man sammanfattade krigsmaktens mål, såsom de 
uppfattats inför 1914 års härordningsbeslut, enligt följande. Alltse
dan Sverige för mer än hundra år sedan utkämpade sitt senaste krig, 
hade vår försvarspolitik varit inriktad på att vid konflikter mellan 
främmande stater hävda vår neutralitet samt i händelse av angrepp 
försvara vår nationella självständighet. Även om det inte förelåg 
möjlighet för oss att i längden ensamma kunna hävda vår självstän
dighet gentemot en stormakt, gällde det att handla efter den s k 
"riskprincipen", dvs ett angrepp på vårt land skulle kosta angriparen 
mer än vad han vore villig att offra. 16l 

Med en modernare terminologi skulle alltså försvarets uppgifter 
kunna karaktäriseras enligt följande: 

1) i s o 1 e r a t s j ä I v s t ä n d i g h e t s f ö r s v a r vid direkt angrepp,
2) n e u t r a 1 i t  e t s f ö r  s v a r vid krig mellan andra stater
3) defensivförsvar i den meningen att det inte skulle utgöra ett instrument för en

aggressiv utrikespolitik eller inblandning i främmande stats inre angelägenheter 
4) krigsavhållande (enligt "riskprincipen") i den meningen att det skulle, avskräcka

eller avhålla en presumtiv angripare från angrepp eller gräns kränkning. 

I betänkandet framhölls att det var· just i överensstämmelse med 
dessa målsättningar, som man under de senaste decennierna vidtagit 
förstärkningarna av våra försvarsanstalter. Det defensiva syftet un
derströks vidare, menade man, av att vårt land på intet sätt hade 
bedrivit en rustningspolitik i samma bemärkelse som ett flertal andra 
europeiska stater. Vår egen upprustning hade helt varit betingad av 
vårt grannskap till Europas två starkaste militärmakter . 17) 

Några invändningar restes inte mot "revisionsmajoritetens" (lib + 
bf) målbeskrivning, som tog sin utgångspunkt i den andra försvarsbe
redningens principbetänkande och försvarspropositionen 1914. 

Det scenario, som hade legat till grund för 1914 års härordning och 
som redovisats i de ovan nämnda aktstyckena från 1914, utvecklade 
försvarsrevisionen i avsnittet om avvägningen mellan lant- och sjö
försvaren. Scenariet utgick från "krigsfall Ryssland" som det mest 
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tänkbara, det farligaste och mest resurskrävande krigsfallet. Det 
byggde på föreställningen om två samtidiga ryska storanfall över 
J:?Ordöstra landgränsen och Östersjön. Genom Rysslands innehav av 
Aland kunde ryska sjöstridskrafter lätt utestänga den svenska flottan 
från Bottniska viken. Den ryska flottan var vidare överlägsen den 
svenska. För svenskt vidkommande var strid på öppna havet därför 
helt utesluten. Den svenska flottans uppgifter måste således begrän
sas till att förhindra fientlig landstigning inom skärgårdsområdena, 
där de svenska sjöstridskrafternas verkningsförmåga var störst, samt 
försvåra dylika företag på öppen kust. Vintertid försvårades flottans 
möjligheter ytterligare genom isbildningen i Bottenhavet. Enär fält
hären ensam skulle svara för försvaret av nordöstra landgränsen och 
dessutom i samverkan med flottan måste vara beredd att avvärja
landstigning längs stora delar av Östersjökusten ansågs det givet att
tyngdpunkten i försvaret skulle förläggas till armen. 18l 

Scenariet antydde alltså vilka konkreta hotföreställningar som fö
relegat 1914. Det formella motivet till upprustningen hade varit vårt
läge i kraftfältet mellan Ryssland och Tyskland. Ryssland betrakta
des emellertid som det obetingat största hotet och det var med hänsyn 
till detta, som försvarets omfattning och struktur skulle bestämmas. 
Till följd bl a av flottans svaghet i jämförelse med den ryska skulletyngdpunkten i försvaret förläggas till' armen. I det normgivande
hotscenariet 1;1tgick man från eventualiteten av två samtidiga storan
fall. Målsättningen var att dessa skulle kunna avvärjas. Till förutsätt
ningarna hörde vidare att försvarsstriden skulle genomföras utan mi
litärt bistånd av främmande makt, dvs som ett isolerat självständig
hetsjörsvar. De stridskrafter, som beräknades för den existensbeva
rande uppgiften betraktades som tillräckliga även för de mindre re
surskrävande, neutralitetsbevarande uppgifterna vid krig mellan 
främmande stater. 

IV 
De frisinnades uppfattning kom främst till uttryck i försvarsrevisionens majoritetsbetänkande, som dikterades av de liberala ledamöterna. Man föreslog här kraftiga nedskärningar av fredsorganisatio
nen och befälskadrarn'a, införande av kategoriklyvning samt kortare
utbildningstider. Fälthären skulle reduceras till fyra linjefördelningar. Hela res�_rvorganisationen skulle slopas. 

Förslaget motiverades utifrån de väsentliga förbättringar som ansågs ha inträtt i vårt militärpolitiska läge. Sistnämnda bedömningbaserades huvudsakligen på följande faktorer: 
a) De tyska och ryska staternas militära svaghet,
b) randstaternas frigörelse från Ryssland,
c) NF:s tillkomst,
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d) vårt medlemskap i NF och det stöd vi därigenom kunde påräkna från andra

förbundsstater, 
e) Östersjöns öppnande för västmakternas flottor genom Tysklands militära svaghet

samt 
f) den allmänna krigströttheten, som förutsattes göra den då levande generationen

mindre benägen för krigsföretag. 

Stor vikt fästes vid att det hot, som grannskapet till Ryssland tidi
gare utgjort, åtminstone t v  hade avlägsnats. Av speciellt intresse är 
också de aspekter man lade på Sveriges medlemskap i folkförbundet.
Bl a underströk man att medlemskapet inte var förenligt med en
strikt neutralitetspolitik i dess tidigare bemärkelse. Som medlem var 
Sverige förplikt�t att delta i av NF påbjudna ekonomiska sanktioner 
samt medge passage genom eget statsområde för militära förbunds
kontingenter. Solidaritet mot annan förbundsstat kunde alltså tvinga
Sverige till avsteg från neutralitetspolitiken och samtidigt försätta 
landet i en konfliktsituation till den stat, varemot åtgärderna var
riktade. Därtill kom att förbundets möjligheter att utöva inflytande 
på internationella förhållanden bedömdes som starkt begränsade så
länge stora stater som USA, Tyskland och Ryssland stod utanför 
förbundsgemenskapen. Särskilt oroande för svenskt vidkommande 
var att de båda sistnämnda inte var medlemmar. 

Oaktat dessa huvudsakligen negativa aspekter på medlemskapet·
samt det faktum att den åsyftade internationella rättsordningen ännu 
ej förverkligats, anlade de frisinnade ett positivt synsätt på folkför
bundet. I ett längre perspektiv förutsåg man en stabilisering av läget 
med bl a genomförda rustningsbegränsningar och ett internationellt
rätts system för biläggande av mellanstatliga konflikter. De frisinnade 
utgick vidare fi:-ån den officiella svenska tolkningen rörande de mili
tära sanktionernas fakultativa karaktär men uteslöt för den skull inte 
möjligheten av att Sverige skulle erhålla militärt understöd; i första
hand av sjöstridskrafter. Förhoppningen härom implicerade samti
digt ·eventualiteten av övergång från ett isolerat till ett allierat själv
ständighetsförsvar; allt inom ramen för föreställningen om en fram
tida kollektiv säkerhet och internationell solidaritet. 19> 

Något scenario i konkret mening presenterades inte i betänkandet. 
De frisinnades föreställningar i detta hänseende får därför deduceras 
ur deras allmänna resonemang. Utgångspunkten var det starkt för
bättrade läget.20> Haken i sammanhanget var ovissheten om framti
den. Läget hade ännu ej stabiliserats. En ny försvarsorganisation 
krävde flera år innan den blev helt genomförd. Man· måste alltså 
gardera sig för framtida eventualiteter. 2n

Hotet representerades alltjämt av Ryssland, som t v var tillbaka
trängt till Finska vikens inre del. Det förelåg inget omedelbart hot vid 
nordöstra landgränsen. Man saknade visserligen pålitliga uppgifter 
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om de ryska stridskrafterna, men det togs för givet att de förlorat 
mycket av sin tidigare styrka. Särskilt flottans effektivitet ansågs ha 
nedgått genom försämrat sjömansskap och misskötsel av fartygsma
terielen. Mot bakgrund härav samt den ökade verkningsförmåga, 
som tillskrevs den svenska flottan genom ubåts- och minvapnens ut
veckling, konstaterade man att en utjämning av de maritima styrke
förhållandena ägt rum. Sjöstridskrafternas betydelse för vårt försvar 
hade alltså ökat. De förhållanden, varpå den dittills tillämpade av
vägningen vilade, var inte längre för handen. 22> 

· Å andra sidan ansågs det sannolikt att det militära bistånd vi kunde
räkna med från NF i första hand skulle bestå av sjöstridskrafter.
Ovissheten härom jämte en rad andra svårbedömda faktorer gjorde
att de frisinnade inte ville binda sig vid en ny fördelningsformel.
Problemet underlättades av att det nu inte gällde att utöka stridskraf
terna utan i stället söka begränsa kostnaderna:. I det sammanhanget
var lantförsvaret ett tacksammare objekt. Man konstaterade också
avslutningsvis att man i sitt förslag kommit att tillgodose flottan
något bättre än tidigare. 23>

En fråga av grundläggande betydelse var huruvida man, såsom 
socialdemokraterna såg det, före ett krigsutbrott kunde påräkna en 
tidsfrist för förstärkning av organisationens numerär, utrustning och 
utbildning. De frisinnade förnekade den möjligheten. Det fanns 
ingen garanti för en sådan tidsfrist och om den ändå skulle ges, vore 
det föga sannolikt att den skulle uppfattas som en frist och från den 
utgångspunkten verkligen utnyttjas för erforderliga förstärkningsåt
gärder. Detta innebar emellertid inte att det var uteslutet att man 
under pågående krig kunde tvingas att ställa upp ytterligare strids
krafter. I vis�& fall måste man räkna med att "till det yttersta utnyttja 
folkets hela kraft". Eftersom möjlighet knappast fanns att tillgodose 
den erforderliga styrketillväxten före krigsutbrottet, måste den äga 
rum under krigets lopp. Förutsättningen var att de först mobiliserade 
stridskrafterna var starka nog att skapa rådrum för utbildning, ut
rustning ocJ::\ organisation av nyformationerna. Det underströks 
också att dessa synpunkter måste särskilt beaktas; när man utfor
made de nya freds- och krigsorganisationerna.24l 

Detta resouemang tillhörde de centrala i den frisinnade konceptio
nen. Den mobiliserade fälthären, som kvantitativt begränsades till 
fyra fördeiningar, måste vara kvalitativt stark. Detta betonades också 
i kapitlet onilantstridskrafterna, där man påpekade att man trots den 
konstaterade avspänningen inte uteslöt möjligheten av ett krig. Man 
förutsåg t o m att krigshandlingarna i ty fall skulle utmärkas av all 
den hänsynslöshet och snabbhet som karaktäriserade det moderna 
kriget. Fälthären borde.. alltså liksom tidigare kunna möta ·angriparen 
på ett tidigt stadium. Mobilisering och uppmarsch måste genomföras 
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snabbt och stridskrafterna måste omedelbart efter mobilisering vara
operations- och stridsdugliga. Förhållandet underströk de kvalitativa
kraven.25l

"De frisinnades scenario" byggde således sammanfattningsvis på
följande förutsättningar. Till följd av den minskade krigsrisken, Fin
lands frigörelse samt Rysslands reducerade militära styrka förutsågs
att trycket på den nordöstra landgränsen inte skulle bli lika kraftigt
som tidigare. De svenska sjöstridskrafternas förutsättningar att in
gripa mot invasionsföretag över Östersjön hade ökat. Behovet av
lantstridskrafter kunde således sättas lägre än tidigare, utan att man
för den skull uppgav föreställningen om en framgån�srik existens
kamp. Eventuella behov av truppförstärkningar kunde tillgodoses
under krigets lopp. Fälthären förutsattes alltså kunna avvärja ett
fientligt angrepp, alternativt ge tid och tillfälle till de förstärkningsåt
gärder som erfordrades för att föra självständighetsstriden till ett
framgångsrikt slut. Man förutsåg också eventualiteten av stödaktio
ner i form av militära sanktioner från NF:s sida. 

I allt väsentligt kvarstod alltså de uppgifter som man tidigare ställt
på 1914 års krigsorganisation. Försvaret skulle vara ett defensivför
svar, det skulle kunna fylla uppgifterna som självständighets- och
neutralitetsförsvar och det skulle verka krigsavhållande. Nytt i sam
manhanget var att man också föreställde sig möjligheten av ett sank
tionsingripande till Sveriges förmån. Däremot diskuterade man inte 
eventualiteten av en svensk NP-kontingent. Till stöd för de föreslagna 
reduceringarna av fälthären anförde man det förbättrade läget, de
presumtiva angriparnas militära svaghet och de egna lantstridskraf
ternas relativt minskade betydelse. 

Under 1924 års .riksdag gjorde de frisinnade jnga. avsteg från .de 
riktlinjer som dragits upp inom försvarsrevisionen. Tyärtom under
strök framstående frisinnade politiker förslagets karaktär av själv
ständighetsförsvar. I FK förklarade Gusta.v Rosen: "Pet försvar som 
jag förordar är avsett som ett skydd för varje tumsbredd svensk 
jord. "26l Och i AK försäkrade Felix Hamrin instämmande: "Det för
svar vi förordar avse vi såsom en skyddsarme för hela folket. "27> 
Detta synsätt bekräftades sedermera i partiets valbroschyr inför riks
dagsmannavalet samma år. 28l 

V 

De socialdemokratiska reservanterna i försvarsrevisionen anslöt sig i 
stort till liberalernas utrikespolitiska bedömningar.29l Däremot kom 
reservanterna till helt andra slutsatser beträffande de uppgifter som 
borde åvila krigsmakten. 

Läget karaktäriserades av, enligt reservanternas mening, dels ''vårt 
mycket litet utsatta läge just nu", dels "ovissheten om framtiden" .30l 
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I sin kritik av det liberala majoritetsförslaget menade reservanterna 
att liberalenia i realiteten inte hållit isär dessa två utgångspunkter. 
Även om liberalerna upprepade gånger återkommit till den "väsent
liga förbättringen" i vårt militärpolitiska läge, hade man inte dragit 
de praktiska konsekvenserna därav. I stället.hade man låtit tanken på 
framtida möjliga, men i nuet obestämbara faror, verka modifierande 
på de naturliga slutsatserna. Samtidigt som man med hänvisning till 
det förbättrade läget förordat en nedskärning till fyra fördelningar, 
hade man gjort anspråk på att detta försvar i framtiden också skulle · 
fylla uppgiften som självständighetsförsvar. Det var häri svagheten 
låg, menade socialdemokraterna. 31l 

Gentemot den liberala konstruktionen påpekade socialdemokra
terna att revisionen inte företagit några operativa studier, som kunde 
styrka att ~fyra fördelningar verkligen skulle räcka till för att avvisa ett 
ryskt angrepp. Det fanns vidare inga skäl att tro att ett ånyo aggres
sivt Ryssland, som först erövrat Finland, skulle vara svagare än 1914 
års tsarrike. Liberalernas förhoppningar att kunna förstärkå krigsor0 

ganisationen under pågående strider fann reservanterna alltför sang
viniska.32l Som militär lösning måste alltså den liberala elasticitet
skonstruktionen underkännas. Liberalerna hade varken åstadkommit 
ett militärt godtagbart försvar för framtiden eJler i tillräcklig grad 
utnyttjat det förbättrade läget till besparingar. De hade hamnat i en 
olycklig kompromiss enligt socialdemokratisk mening. 

Den socialdemokratiska konstruktionen hade, enligt sina egna 
upphovsmän, lagts upp efter helt andra linjer. Reservanterna menade 
att om man inte '\kunde fixera omfattningen av de framtida riskerna 
saknades också hållpunkter för en beräkning av det framtida behovet 
av stridskrafter. Man ville därför i första hand utgå från det rådande 
relativt riskfria läget och endast indirekt ta, hänsyn till framtiden så 
till vida att man bevarade möjligheterna till en följsam anpassning. 
Denna metod syntes bäst svara mot det endast långsamt klarnande 
läget. Om man försökte anpassa försvarsanstalterna efter vissa 
tänkta framtida situationer, framträdde gärna en tendens att räkna -
med ett maximum av risk, vilket kunde leda till onödigt tyngande 
försvarsbördor.· Reservanterna förordade i stället ett mera "elastiskt 
system", som f:rämst ,tog sikte på nuet, dock utan att äventyra den 
framtida handl}ngsfriheten.33l Det socialdemokratiska alternativet ut
gick således från ett starkt förbättrat läge och en lång och stabil 
fredsperiod. F0rhållandena motiverade inte ett betryggande själv
ständighetsförsvar. I förutsättningarna ingick vidare att varje direkt 
krigshot skulle föregås av en period med försämrat utrikespolitiskt 
läge, vilken antogs bli tillräckligt lång för att medge den erforderliga 
anpassningen.34> .Det vor,e orimligt, enligt det socialdemokratiska syn
sättet, att inte utnyttja det rådande läget för att avbörda sig menings-
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lösa militära rustningar och därmed frigöra resurser för andra för 
tillfället mera angelägna ändamål. 

Ovissheten om den internationella utvecklingen, om NF:s framtid och 
utgången av nedrustningssträvandena tillät emellertid inte en fullstän
dig avrustning. Förhållandena bjöd att man t v bibehöll en begränsad 
försvarsorganisation, vars militära värde skulle vara tvåfaldigt; den 
skulle dels utgöra en stomme till en av behovet påkallad förnyad 
utbyggnad till ett effektivt självständighetsförsvar, dels kunna in
gripa mot och avvisa såväl oavsiktliga som avsiktliga gränskränknin
gar i händelse av krig mellan främmande stater. Sistnämnda aspekt 
berördes endast i förbigående i reservationen, men utvecklades vidare 
av P A Hansson och Wigforss i 1924 års riksdagsdebatter samt i det 
socialdemokratiska partiets valbroschyr samma år.35> Detta s k "neu
tralitetsförsvar" uppställdes efter hand som ett alternativ till själv
ständighetsförsvaret. Från högerns och den militära expertisens sida 
gjordes visserligen gällande att det inte gick att dra en gräns mellan 
neutralitets- och självständighetsförsvar på detta sätt; en gränskränk
ning kunde lätt övergå i direkt angrepp.36l Socialdemokraterna me
nade å sin sida att det rådande läget uteslöt en sådan 1,1tveckling och 
att självständighetsförsvaret för tillfället var militärt onödigt. "Neu
tralitetsförsvaret'' som begrepp var närmast avsett att markera den 
begränsade målsättningen. 

Socialdemokraternas grundläggande tes om "neutralitetsförsva
ret'' fick också konsekvenser för deras sätt att se på försvarsgrensav
vägningen. Det ansågs ostridigt att flottan måste tillmätas en huvud
roll i neutralitetsskyddet och att en förskjutning till flottans förmån 
redan av det skälet vore motiverad. Därtill kom att det var jämförel
sevis lättare att åstadkomma nedskärningar och besnaringar på den 
större lantmilitära organisationen utan att för den skull skada dess 
effektivitet och elasticitet. En motsvarande reduktion av flottan 
skulle i högre grad drabba de egentliga stridskrafterna, menade 
man. 37l I det stycket var man i viss mån samstämmig med de frisin
nade. 

Den socialdemokratiska linjen innebar således att man temporärt
men inte principiellt frångick självständighetsförsvaret. Alltjämt 
framstod som en självklar uppgift för det militära försvaret att värna 
om landets frihet och oberoende. Att man trots detta nu förklarade 
sig vilja avstå från den för en existenskamp erforderliga organisatio-
nen motiverades med den absoluta frånvaron av hot. Ett "neutrali
tetsförsvar" svarade bäst mot dagens behov. I det socialdemokra- r
tiska "scenariet" ingick inget angrepp mot Sverige. Däremot före
ställde man sig möjligheten av krig mellan främmande stater, varvid 
den svenska krigsmaktens uppgift skulle vara att värna om landets 
neutralitet, avvisa och förekomma gränskränkningar och på detta 
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sätt förebygga att Sverige mot sin vilja drogs in i den pågående kon
flikten. 

VI 
I sin reservation till försvarsrevisionens betänkande föreslog högerle
damöterna att den fredsorganisatoriska ramen skulle lämnas orub
bad. Däremot anslöt man sig, ''inför tvånget att åstadkomma erfor
derliga besparingar'', bl a till de delar av majorifetsförslaget som 
innebar att hela reservorganisationen slopades. 38>1 den relativt kort
fattade reservationen redovisades inga operativa argument. Däremot 
underströks att majoritetsförslaget i själva verket innebar en ned
skrivning av fälthären med ca två tredjedelar. Försiktigtvis avstod 
högerreservanterna från motsvarande betraktelse över sitt eget för
slag, som med samma beräkningsgrund innebar en reducering med ca 
50 procent. 39l Av högerreservanternas resonemang framgår dock att
de försonat sig med tanken på långt gående nedskärningar i krigsor
ganisationen. Däremot vände de sig med emfas mot de i majoritets
förslaget förutsatta förbandsindragningarna, Kadrar, utbildningsti
der och materi�1anskaffning kunde successivt anpassas till rådande 
konjunkturer, men ingenting kunde vara mer ödesdigert än att dra in 
hela förband. För att behålla sin elasticitet och expansiva förmåga 
måste fredsorganisationen bevaras intakt, menade högerreservan-
terna. 40) 

• 

Först i Tryggers försvarsproposition och riksdagsdebatten 1924 
möter vissa operativa aspekter på högerlösningen. Från operativa 
utgångspunkter hade det visserligen varit önskvärt, menade rege
ringen, att kunna ställa upp samma antal operativa. enheter som i 
1914 års härorganisation, men med hänsyn främst till landets ekono
miska situation hade regeringen ansett det nödvändigt att sänka vår 
beredskap. Mot bakgrund härav samt med tillämpning av principen 
om största möjliga överensstämmelse mellan freds- och krigsorgani
sation hade regeringen förordat att armens fredsorganisation, liksom 
dittills, skulle bestå av sex armefördelningar. Truppförbandens kad
rar hade emellertid beskurits så att man vid mobilisering endast 
kunde sätta upp sex ,operativa enheter mot tidigare tolv. Kärnpunk
terna i resonemanget var två:41l 

1) Sex fördelningar var enligt den militära sakkunskapen - det minimum, som 
krävdes för att bjuq_a en i landet inträngande fiende allvarligt motstånd. 

2) Genom att bibehålla sex armefördelningar i fredsorganisationen blev det därjämte
möjligt att redan vid mobilisering organisera så starka depåer, att man inte endast
kunde utbilda ersättningsmanskap, utan också inom rimlig tid sätta upp erforderliga 
nyformationer. 

,I det scenario som föresvävade högerregeringen utgick man från 
den konventionella generalstabsföreställningen med samtidiga anfall 
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över norra landgränsen och Östersjön.42> Med enbart sex linjefördel
ningar kunde man inte förvänta sig att slå fienden på båda krigsskå
deplatserna samtidigt. Fälthärens huvuddel måste således grupperas i 
mellersta delarna av landet för att slå tillbaka angreppet över Öster
sjön. För skyddet av Övre Norrland kunde man avdela endast jämfö
relsevis små styrkor. För att Norrland inte skulle läggas praktiskt 
taget öppet för invasion skulle dessa stridskrafter stödja sig på Bo
dens fästning, som följaktligen även fortsättningsvis borde förbli rus
tad.43> Regeringen gick visserligen inte närmare in på huruvida den 
också föreställde sig att de sex fördelningarna skulle kunna anses 
tillräckliga för att definitivt slå tillbaka motståndaren.· Underförstått 
låg dock argumenteringens tyngdpunkt i föreställningen om freds
och depåorganisationens expansiva egenskaper, vilka skulle tillför
säkra fälthären en snabb styrketillväxt. 

Tryggers lösning låg principiellt nära de frisinnades. Båda utgick 
från likartade målsättningar och scenarier. Båda kalkylerade med en 
elastisk, expansiv organisation .. Skillnaden bestod främst i att Tryg
ger räknade med ett minimibehov om sex krigsfördelningar i utgångs
läget mot de frisinnades fyra. Båda parterna föreställde sig också att 
stridskrafternas expansion skulle kunna äga rum efter inträffat krigs
utbrott. 

I vad gällde Sveriges förhållande till NF underströk Trygger i sitt 
uttalande till statsrådsprotokollet den osäkerhet,· som var förenad 
med folkförbundets säkerhetsbestämmelser. Den garanti mot över
fall, som de militära sanktionerna formellt erbjöd, var p g a deras 
fakultativa karaktär ingalunda någon fullgod ersättning för de in
skränkningar i rätten att hålla oss neutrala, som det ekonomiska 
sanktionssystemet och genommarsch bestämmelserna innebar. Det 
saknades alltså grund för att förutsätta ett militärt stöd från andra 
medlemsstater.44> Häri gjorde alltså högerregeringen en annan be
dömning än de frisinnade. 

Försvarspropositionen fick ett mycket blandat mottagande inom 
högern. I vida kretsar ansågs att Trygger vandrat för långt på kom
promissens väg.45> Trygger åtnjöt visserligen ett lojalt stöd från sitt 
eget riksdagsparti i FK, men i spetsen för en rad framstående höger
män i AK motionerade Arvid Lindman om att de till indragning 
föreslagna infanteri- och kavalleriregementena (två av vardera trupp
slaget) skulle bibehållas. Han föreslog vidare förstärkning av kad
rarna vid infanteriet och artilleriet samt att de rester av kategoriklyv-
ning, som kvarstod i regeringens proposition, borde tas bort helt. r
Lindman förfäktade nämligen att den begränsning till sex linjefördel
ningar, som regeringsförslaget innebar, erbjöd en alltför bräcklig 
stomme. Enligt Lindman, som siktade till att behålla "åtminstone" 
halva reservorganisationen, hade Trygger övervärderat elasticiteten 
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hos sin organisation.46> Lindman kunde här åberopa sig på general
stabschefen, som framfört liknande kritik. 47> 

I särskilda utskottet (SäU) anslöt högerledamöterna i huvudsak till 
propositionen men justerade sig ändå i riktning mot Lindman, i det 
att man förordade att samtliga infanteri- och kavalleriförband bibe
hölls. 48l Lindman, som också var ledamot av SäU, instämde genom
särskilt yttrande i reservationen men med de tillägg han motionsvis 
tidigare framfört beträffande kaderökningarna samt slopandet av ka
tegoriklyvningen. 49l 

Påföljande år hade högerleden ånyo slutits. Med hänvisning främst 
fill de pågående förhandlingarna om Geneveprotokollet förklarade 
man i likalydande motioner att tidpunkten inte var lämplig för att 
fatta beslut om mera genomgripande förändringar i vårt försvarsvä
sen. Även svårigheten att förutse utvecklingen i andra länder talade 
för en viss försiktighet i vad gällde mera definitiva åtgärder. 50> Man
påpekade också att den socialdemokratiska propositionen saknade 
strategiska be.räkningar för sin organisation. 51> Erfarenheten visade,
menade motionärerna, att nutidens krig förr eller senare ställde an
språk på nationens alla levande och materiella krafter. Detta gällde i 
särskild grad för ett folkfattigt land med stort ytinnehåll, som redan 
vid krigets bödan måste sätta upp största möjliga antal operativa 
enheter för att skapa de strategiska förutsättningarna för ett fram
gångsrikt försvar. 52l Som ett av huvudkraven uppställdes således att
försvarsorgänisationen skulle kunna uppta folkets totala värnkraft. 53l 
Man hävdade vidare med utgångspunkt i Geneveprotokollet att vi 
dessutom måste·,vara beredda att avdela vissa stridskrafter för delta
gande i militära 'sanktioner. Det var visserligen för tillfället inte möj
ligt att uttala sig om storleken av dessa stridskrafter, men betydelsen 
av deras kvalitativa likställighet med internationell norm måste un
derstrykas. 54l

Motionärerna gjorde själva inga strategiska bedömningar men 
sammanfattade de grundläggande tankegångarna i sina motioner en
ligt följande; propositionen borde avslås och det gällande provisoriet 
t v bibehållas, inom provisoriets ram borde emellertid vissa förbätt
ringar och moderniseringar genomföras.N I 'högerreservationen till 
särskilda .utskottets �tlåtande upprepades de argument och synpunk
ter som anförts i moHonerna. Reservationens kläm var i sak identisk 
med motionens hemställan,56l 

Högern had(; alltså slutgiltigt närmat sig de ståndpunkter som före
träddes av generals_taben. De besparings- och elasticitetsaspekter, 
soni präglat 1923 års högerreservation och Tryggers regeringsförslag 
hade tonats ned. I riksdagsdebatten åberopade man sig flitigt på den 
militära sakkunskapen_, vars auktoritet på det strategiska området 
inte ansågs kunna förbigås eller bestridas. 57l
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VII 
Det organisatoriska innehållet i 1925 års försvarsproposition karaktä
riserades av regeringens närmande till den frisinnade linjen. I för
handlingarnas slutskede togs ännu ett steg bort ifrån det ursprungliga
socialdemokratiska förslaget från försvarsrevisionen. Försvarsbeslu-

. tet kom att stå i mycket nära överensstämmelse med den ståndpunkt
som liberalerna fastlagt redan i försvarsrevisionen och som de frisin
nade därefter tämligen konsekvent vidhållit. 

Mot denna bakgrund ställer sig frågan; kan man också iaktta en
motsvarande förskjutning i socialdemokraternas strategiska och ope
rativa motiveringar? I försvarsrevisionens betänkande hade social
demokraterna riktat skarp kritik mot liberalernas strategiska före
ställningar. De senare hade å andra sidan tagit bestämt avstånd från
den socialdemokratiska "elasticitetsteorin". Kvarstod dessa motsätt
ningar eller hade de båda vänsterpartierna lyckats "skriva ihop sig"
till en gemensam målsättning och ena sig om ett gemensamt scenario?

I sitt uttalande till protokollet i samband med framläggandet av
försvarspropositionen anknöt statsminister Sandler till det synsätt
som socialdemokraterna tidigare presenterat. Han påpekade emeller
tid att prövningen av de risker som kunde föreligga för vårt land att
bli indraget i krig inte kunde utföras enligt fullt objektiva grunder.
Avvägningen mellan krigsrisk och försvarsberedskap var ingalunda
något matematiskt problem. Måttet av våra försvarsanstalter borde
dock i första hand bestämmas med ledning av det rådande läget samt
för en tidsperiod, som med någon grad av sannolikhet lät sig överskå
das. Vid sina överväganden hade regeringen kommit fram till upp
fattningen att något direkt hot mot Sveriges integritet och oberoende
för närvarande inte kunde skönjas. Vårt skyddade läge, vårt folks
enhetliga sammansättning och våra stabila relationer till främmande
stater medförde att vi inte hade anledning att bygga upp vårt försvar
med tanke på ett angrepp mot landet i _erövringssyfte. För vår del
förelåg endast risken av att bli indragna i konflikter mellan främ
mande stater. Det var också denna fara som närmast motiverade den
nu föreslagna organisationen.58l 

I vad gällde "neutralitetsförsvaret" gentemot "självständighets
försvaret" var alltså socialdemokratins ståndpunkt orubbad. Som en
lätt eftergift till de frisinnades uppfattning fortsatte emellertid Sand
ler: 

"Det ligger emellertid i sakens natur, att de militära maktmedel, som vi behöva 
närmast för att skydda oss mot att dragas in i konflikter mellan andra, samtidigt 
utgöra och måste kunna användas såsom ett värn för vår självständighet, ifall vi icke 
skuile lyckas att hålla oss utanför en konflikt."59J 

En motsatt uppfattning skulle ha varit ett direkt underkännande av 
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de motiv som föresvävade den aktuella frisinnade �amverkanspart
nern. 

I särskilda utskottets utlåtande, som dikterades av socialdemokra
terna och de frisinnade gemensamt, var ståndpunkterna helt utslä
tade: 

"Riktlinjer syns i detta avseende kunna angivas så, att det gäller att å ena sidan giva 
uttryck åt nationens föresats att allsidigt hävda sin rätt till fred, frihet och oberoende 
i vilket avseende militär säkerhetsvakt för närvarande icke kan undvaras,- - -. Ocl; 
utskottet har inte kunnat finna annat än att · trots alltjämt kvarstående orosmoment 

ett beslut om rustningsbegränsning låter sig väl förena med hänsynen till landets
militärpolitiska läge.' •6o; 

Motiveringen var välfunnen och störde ingendera av de båda me
ningsriktningarna. Begreppet "militär säkerhetsvakt" var nytt, ode
finierat och tillräckligt diffust för att inte utmana vare sig "självstän
dighetsförsvarets" eller "neutralitetsförsvarets" företrädare. 

I riksdagens stora försvarsdebatt däremot framträdde skiljelin
jerna tydligare. Framtidsoptimismen var alltfort socialdemokratins 
särmärke. Man förutspådde en lång och varaktig fredsperiod.61) Den 
sqciala upprustningen var viktigare än den . militära. Den verkliga 
frontlinjen mot Ryssland och kommunismen låg inte vid Torne älv 
eller Systerbäck utan vid Luntmakargatan, där Sveriges kommunis
tiska parti hade sina lokaler. 62l Arthur Engberg erinrade om att Sve
rige i mer än 100 år levt med Ryssland som granne i norr och som 
strandägare på andra sidan Östersjön. Ryssland hade under hela 
denna tid inte gjort någon ansats till angrepp. Engberg räknade vis
serligen kallt med åtminstone ett partiellt återställande av "status quo 
ante" söder om �inska viken. Men inte heller en dylik justering gav 
anledning till oro, menade Engberg, som ställde sig oförstående till 
varför Ryssland över huvud taget skulle finna anledning att ta 
språnget över Östersjön, när man inte gjort det tidigare. Kriget var 
för Engberg en avlägsen eventualitet. Neutralitetsförsvaret var Sveri
ges primära försvarsangelägenhet, hävdade Engberg, som från den 
utgångspunkten också underströk att en starkare förskjutning till 
flottans förmån måste anses befogad. 63) 

I två längre anföranden framhöll P A Hansson att regeringen inte 
utgått från att det skulle föreligga sådana risker för vårt land att vi 
skulle behöva ta ut hela folkkraften. Han underströk också att det 
under åtskilliga år framåt fanns möjligheter att sätta upp vissa reserv
formationer genom att utnyttja övergångsstaten och äldre årsklasser. 
Hansson bemötte vidare anklagelserna för att m&n inte verkställt 
några strategiska utredningar och inte heller redovisat hur man tänkt 
sig försvara landet med fyra fördelningar. Problemet var enkelt me
na<le Hansson, som sade sig vara väl medveten om att man kunde 
räkna fram ett visst försaYarsbehov utifrån ett tänkt, fiktivt angrepps
fall. Hade man emellertid såsom regeringen den uppfattningen att det 
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inte förelåg några dylika krigsfall, bleve beräkningarna utan värde. 
Regeringens uppfattning att försvarets uppgift var att värja landet 
mot att dras in i konflikter mellan främmande stater kvarstod. Rege
ringen var f ö alltjämt av den åsikten att socialdemokratins tidigare 
förslag hade varit tillräckligt för denna uppgift. Att man nu föreslog 
ett större alternativ skulle ses som ett försök att tillfredsställa de 
grupper, som trots allt kände en viss oro inför alltför långt gående 
nedskärningar. 64> 

En motsvarande konsekvens i argumenteringen finner man hos de 
frisinnade. I sina anföranden utvecklade C G Ekman ett "scenario", 
som klart angav den frisinnade ståndpunkten. Han utpekade som 
presumtiva motståndare de länder, med vilka vi hade gemensam land
gräns samt länderna kring Östersjön. Krigsfall Ryssland betraktades 
som normgivande krigsfall. Ekman anknöt härvid till den "klas
siska" varianten med samtidiga anfall över norra landgränsen o·ch 
havet. För ett framgångsrikt företag över havet krävdes emellertid, 
dels att angriparen förfogade över så omfattande transportmedel att 
den överförda armen hade segerutsikt, dels att han ägde absolut sjö
herravälde. Ingen Östersjömakt ägde dessa förutsättningar. Vår ma
rina styrka förhöll sig år 1914 till den ryska Östersjöfottan·som 1 till 
4, enligt Ekman. De båda flottorna kunde numera betraktas som två 
likvärdiga faktorer. I vad gällde lantförsvaret uppskattade han Ryss
lands fredsstyrka till ca 50 procent av 1914 års nivå. Rysslands behov 
av gränsförsvarsstyrkor kvarstod dock oförändrat. Därtill kom att 
Rysslands möjligheter att koncentrera trupper mot vår norra land
gräns var begränsade p g a de besvärliga terräng- och kommunika
tionsförhållandena. Hotet från Ryssland hade alltså starkt avtagit. 
Ekman påpekade också att vårt försvar under alla förhållanden var 
tillräckligt starkt för varje konflikt med de stater, med vilka vi hade 
gemensamma landgränser. Uttalandet var inte menat så att krig med 
Finland och Norge skulle uppfattas som närliggande alternativ. Ek
man ville endast med detta belysa vår sällsynt lyckliga belägenhet. 
Något annat europeiskt land kunde knappast uppvisa ett liknande 
läge. Förhållandena kunde visserligen ändra sig, främst då vid norra 
landgränsen, men det var för denna eventualitet man föreslagit till
komsten av det norrbottniska militärområdet, Övre Norrlands trup
per. Man hade heller inte föreslagit några förbandsindragningar i 
norr. 65> 

Den ömsesidiga kritik som karaktäriserat förhållandet mellan fri
sinnade och socialdemokrater i försvarsrevisionen var nu nedtonad. 
Det elastiska ledmotivet och neutralitetsförsvaret i den socialdemo
kratiska konceptionen utsattes inte för kritik från de frisinnades sida. 
De senares föreställningar om självständighetsförsvaret mötte å 
andra sidan inga invändningar från regeringspartiet. Den vänstersam-
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verkan som etablerades med 1925 års försvarsbeslut Jjräglades således
i första hand av enigheten i de organisatoriska och ekonomiska spörs
målen. Beträffande de strategiska motiveringarna stod de båda par
tierna alltjämt i vitt skilda läger. 

VIII 

Inledningsvis har jag ställt frågan vilken filosofi och vilka föreställ
ningar som knöts till 1925 års program. Det kan här konstatenis att
som riktlinjer för den operativa planeringen blev försvarspropositio
nen, särskilda utskottets utlåtande och riksdagsdebatten svårtolkade.
Regeringspartiet företrädde en uppfattning som gjorde all operativ
planering i konventionell mening överflödig. Några hot kunde inte
skönjas. FörsvarsorgaIJ,isationen var avsedd endast för att föregripa
och avvärja gränskränkningar. Varje nytt hot skulle komma att före
gås av en utdragen period med tilltagande oro, varunder försvaret
ånyo kunde byggas upp till erforderlig styrka. 

Den frisinnade uppläggningen å andra sidan hade varit av mera
konventionell natur. Där utgjorde Ryssland fortfarande det allvarli
gaste hotet. Försvarets tidigare övergripande roll som självständig
hets-, defensiv- och tillika neutralitetsförsvar kvar$tod. Nytt i sam
manhanget var de optimistiska bedömningarna rörande omvärldens
militära svaghet och tilltron till vår egen försvarsorganisations expan
siva förmåga. I de frisinnades föreställningsvärld hade dessutom till
kommit eventualiteten av ett militärt sanktionsingripande till Sveriges
förmån. 

Kvar stod emellertid frågan vilken föreställning som i framtiden
skulle läggas till grunp för de militära stabernas krigsplanläggning,
socialdemokraternas eller de frisinnades? Skulle planeringens tyngd
punkt läggas på en "neutralitetsvakt", ett "självständighetsförsvar"
eller på särskilda utskottets något kryptiska begrepp, "säkerhets
vakt"? På den punkten gav inte statsmakterna något entydigt besked.

Frågan fick emellertid så småningom ändå sin lösning. Våren 1926
tog generalstabschefen, C G Hammarskjöld, upp spörsmålet, om en
ny allmän försvarsplan med försvarsminister Per Albin Hansson.
Någon dylik plan hade dittills inte ansetts nödvändig. Den centrala
krigsplaneringen hade helt åvilat general- och marinstaberna. Försla-

var en förtäckt protest mot försvarsbeslutet från generalstabsche
fens sida\ där denne ville göra regeringen medveten om "de strate
giska och op<:lrativa realiteterna". I förslaget låg också en avsikt att
göra regeringen medansvarig i den planering, som från Hammarsk
jölds utgångspunkter rimligen måste bli helt orealistisk. Per Albin
Hansson hade, enligt generalstabschefens utsago, skruvat sig och
ifrågasatt nödvändigh�ten av att blanda in regeringen. Krigsplanlägg
ningen var de militära stabernas sak, menade statsrådet. På Ham-
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marskjölds bestämda uppfordran hade emellertid Per Albin Hansson
fallit undan och gått med på att ge generalstabschefen i uppdrag att i
samråd med chefen för marinstaben utarbeta ett förslag till allmän
försvarsplan. 

Den förväntade konfrontationen mellan generalstaben och den so
cialdemokratiska regeringen uteblev emellertid. I juni samma år fäll
des regeringen Sandler på Stripakonflikten och efterträddes av en
frisinnad/liberal koalitionsministär med C G Ekman som statsminis
ter. I de militära stabernas förhandlingar med den nya regeringen
blev "självständighetsförsvaret" den självklara utgångspunkten
detta även om meningarna gick isär beträffande försvarsorganisatio
nens expansiva egenskaper och stridsvärde m m. Varken den speci
fika "elasticitets konstruktion" eller den "neutralitetsvakt", som fö
resvävat socialdemokraterna genom 20-talets stora försvarsuppgö
relse, fick således något praktiskt genomslag i den framtida krigs
planläggningen. 66l 

Man kan naturligtvis kontrafaktiskt - ställa sig frågan vad som
skulle ha hänt om regeringen Sandler suttit kvar. Skulle de militära
staberna i konsekvens m'ed regeringens ståndpunkt ha lagt tyngd
punkten i planeringen på en neutralitetsvakt, eller skulle om så inte
blivit fallet regeringen i stället ha påtvingat staberna en dylik in
riktning? Sannolikt torde ingendera av detta ha inträffat. Regeringen
Sandler var en minoritetsregering, som visserligen hade lyckats eta
blera en majoritet för sin försvarsproposition (egentligen de frisinna
des förslag), men som däremot knappast hade vare sig något mandat
eller något vitalt intresse av att förändra krigsplanläggningens inrikt
ning. Såsom framgått ovan var Per Albin �ansson föga road av
tanken på att intervenera på ett område som han betraktade som
huvudsakligen en fackmilitär angelagenhet. Militärerna hade för sin
del tidigare underkänt det socialdemokratiska elasticitetsprogrammet
och det är föga troligt att de nu velat påtvinga regeringen ett ställ
ningstagande för den ena eller andra planeringsprincipen. Sannolikt
hade militärerna presenterat ett förslag som varit identiskt med det
som Ekman nu fick motta och allt talar för att också handläggningen
fått ett tämligen likartat förlopp. "Neutralitetsvakten" förlorade f ö
snart nog sin aktualitet som praktisk politik även inom socialdemo
kratin. 
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Förkortningar 
AK Protokoll från riksdagens andra kammare 
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KP Kunglig proposition 
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MFK Motion i riksdagens första kammare 
RF Regeringsformen 
SFS Svensk författningssamling 
SOU Statens offentliga utredningar 
SäU Särskilda (försvars-)utskottet 

Zusammenfassung 
Der Verteidigungsbeschluss von 1925 gehört zu den spektakulärsten Ereignissen in 

der modemen schwedischen Verteidigungspolitik. Der Beschluss wurde von <ler sozial
demokratischen Minderheitenregierung unter Sandler ·durchgesetzt, nachdem es ihm 
gelungen war, mit der neugebildeten Partei <ler Freisinnigen einen Kompromiss zu 
schliessen. Hinsichtlich <ler Kriegsorganisation <les Heeres bedeutete <ler Verteidigungs
beschluss, dass <lie operativen Möglichkeiten zu etwa 50 % beschnitten wurden, was 
selbstverständlich Konsequenzen för <lie strategische und operative Kriegsplanung ha
ben musste. Dem Verteidigungsbeschluss waren keine konkreten strategischen Ubersch-
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läge vorausgegangen, was schon von den Zeitgenossen, aber auch später vor allemseiten_s _<ler "verteidigungsfreundlichen" Richtung betont wurde, <lie meinte, dass derVertetdtgungsbeschluss dem Bedarf <les Landes an Streikräften nicht Rechnung trug. Der Vf. geht jedoch davon aus, dass jede politische Richtung (Partei), ungeachtet,ihrer Einstellung zum Militär in seiner Gesamtheit ein Interesse daran hat, ihrenVorschlag zur Organisation <les Heeres als glaubwlirdig hinzustellen, d.h. dass sie in <ler Lage ist ihre Aufgaben im Rahmen <les von <ler jeweiligen Richtung selbst aufgestellten sicherheitspolitischen Konzepts zu lösen. Es muss also billigerweise vorausgesetzt werden, dass sie Abgeordneten bestrebt sind, ihre Vorschläge von bestimmtensicherheits- und militärpolitischen Standpunkten aus zu motivieren und zu legitimieren. Von diesen Voraussetzungen ausgehend, untersucht <ler Vf. <lie Vorstellungen derdrei flihrenden Parteien, <ler Freisinnigen (Liberalen), <ler Sozialdemokraten und derKonservativen, hinsichtlich ihrer Vorstellungen liber <lie gegen Schweden gerichtetenBedrohungen bzw. <lie Bedrcihungen, die gegen es gerichtet werden konnten, sowie dieErwartungen, <lie sie aufgrund dieser Vorstellungen auf di<1 Streikräfte setzten. Der Vf.hebt besonders das Paradox hervor, dass sich <lie sozialdemokratische Regierung und<lie Freisinnigen liber <lie Organisation <ler Streikräfte einigen konnten, obwohl sievöllig verschiedene Auffassungen liber <lie "Bedrohung" hatten urid folglich die Rolle<ler Streitkräfte darin sahen, <lie nationale Selbständigkeit zu verteidigen bzw. lediglichNeutralitätsverletzungen entgegenzutreten. Abschliessend behandelt <ler Vf. einigedenkbare und reale Folgen <les Verteidigungsbeschlusses för <lie weitere Planungsarbeit<ler militärischen Stäbe. 
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Some aspects of dutch naval-strategic thinking, 1945-1955 

By Gerke Teitler 

Shortly after World War II the Royal Netherlands Navy had to take 
the giant step from the East-Indies (for the last 100 years its main 
sphere of action) to NA TO. It is my purpose here to examine in same 
detail the. stages of this process, especially as regards the strategic 
thinking that accompanied this development. In doing, so two points 
should be kept in mind. First, this focus on strategic thinking is much 
broader in scope than defence policy. Thus, I am not only interested 
in Government views and Government acts. Equally important is to 
know what influential people outside of Government circles in the 
armed forces, in political parties, pressure groups and the press -
thought about the tasks and composition of the Navy. Second, it 
would be wrong to look upon the Navy as but one of the instruments, 
Dutch foreign policy was implemented with. Equally important again 
is to point out that, to many people, that policy was symbolized by 
the Navy. It is imperative to recognize this characteristic and to rea
lize that symbols are apt to arouse passions and emotions. 

Considering the many changes after World War II it was under
stood by responsible political circles in the Netherlands that their 
country could not simply adhere to its time honoured policy of neu
tralism. The European balance of power was !ost and inevitably some 
form of accomodation to this fundamental change had to be found. 
Joining some kind of military alliance however was not yet seriously 
contemplated:,, On the contrary, an alliance system was considered 
acceptable only if it was established on a world wide scale. In this way 
the direction of Dutch foreign policy was altered but slightly, and the 
attitude behind it was not changed at all. Collective security, by way 
of same kind of United Nations organization, was certainly desirable. 
Regional pacts on the other hand were rejected as dangerous toys, 
quite capable of rousing fears, suspicions and jealousies. Moreover, 
any sense of urgency to alter Dutch foreign policy traditions was 
lacking. In the East-Indies the Dutch were confident to regain their 
empire without any foreign assistence. In Europe it was a resurgent 
Germany rather than the Soviet Union that was feared as the future 
disturber of the p·�ace. With Germany devastated, divided and dis
armed, it looked rather premature to contemplate tying one self milita
rily to other Western nations. 

Only afte): the Czechoslovakian disaster was it decided to reapp
raise the principles on which Dutch foreign policy rested. Even then 
however, it was without any real enthusiasm that this course was 
taken. Only reluctantly and with many misgivings was it conceded 
that, may be, the United Nations were in need of some kind of West 

' European or Atlantic supplement. Secondly, the predominantly mili-
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tary-political bias of such a complementary organization immediately 
aroused suspicion in the Netherlands. The experience of the Dutch 
Government in Exile during World War II had, after all, not been too 
happy as regards its dealings with Great Britain and the United Sta
tes. It was consequently feared that, once again, the interests of smal
ler partners in a pact were in danger of being sacrificed. How durable 
moreover would an alliance be that was, in the end, cemented only by 
fear of a common enemy? Third, in spite of a decidedly pro Anglo
Saxon streak in the history of Dutch foreign relations, a number of 
irritations were just now seriously taxing this traditional inclination. 
It was feared, for instance, that Great Britain and the United States 
were out at monopolizing the German market. This economic policy 
would seriously damage Dutch interests, and on top of this came -
of utmost importance to the Navy the Bast-Indian problem. It was 
a widely held belief in the Netherlands that the Anglo-Saxons were 
fishing here in troubled waters. Such an action of course, was most 
unbecoming of potential partners in an alliance. No wonder, the 
temperature of Anglo-Dutch and Dutch-American relations was at 
times icy. 

At this point in their history the Dutch Army and Navy were worlds 
apart. While the Army had, in a way, to begin from scratch, the Navy 
had seen action throughout the W ar, and was busy digesting the 
lessons it had so recently learned. Quite understandably, it was very 
much inclined to stress the importance of "Sea Power", nor should it 
surprise us that the Dutch nation readily accepted the importance of 
this factor in the shaping of international affairs. Policing the Bast
Indian Archipelago still asked for many small naval vessels. For the 
near future however the Secretary of State for the Navy already ho
ped for much more. According to these plans the Dutch Navy would 
now be called upon to render much wider services than passively 
safeguarding Dutch.neutrality according to the pre-War pattern. Hol
land was still one of the greatest colonial powers on earth. A large 
and active fleet was accordingly requireci to protect the sea lanes in 
and to the East-Indies. It was in this way moreover that the Dutch 
navy could contribute most effectively to the stability of the interna
tional system of law and order. No less than three fleets were thought 
to be needed to accomplish this task, each consisting of one light 
carrier, two light cruisers, eight destroyers, one supply ship and one 
tanker. 

The successor to this ambitious Naval Secretary went even further. 
He promised to break completely with pre-War policy. Before World 
War II the Navy had been misused according to this statesman. As an 
extension of the land forces it had simply been sacrificed then to the 
territorial defence of the separate parts of the empire. Coastal de
fence remained a necessity of course. The forces earmarked for this 
role however, he planned to separate completely from the "strategic 
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command of the ocean going fleet." In a characteristic overstate
ment, he pledged that never again would a Dutch Navy be tied to a 
continental defence. A navy could not be detracted from its proper 
oceanic role, and it should be placed - at least by a colonial power -
before the land forces. World history, he taught moreover, gave 
ample proof of the superiority of naval over continental powers, of 
seafaring nations over landbound ones. 

At first these statements elicited only approving comments. All 
political parties consented to the criticism of pre-War naval policy 
and, with the sole exception of the Communists, all were inclined to 
accept the plans of the Naval Minister. Especially important was the 
fact that the traditional task of the Navy safeguarding Dutch 
neutrality - was pushed into the background. Socialists were most 
outspoken on this point. They stated in Parliament that only with an 
active, ocean going fleet could Holland effectively contribute to the 
maintenance of the international status quo. The political parties to 
the right of the Socialists subscribed to this view. They were more 
inclined however to put national considerations before international 
ones. The Calvinist party went furthest along this line. It readily 
consented to the view that a prosporous Dutch empire was indispens� 
able to the stability of the international order. On the other hand, the 
Navy should contribute directly only to the first cause and but in
directly to the second one, not the other way around. National and 
international interests were certainly interdependent. The Navy 
should however get a clear view of its priorities and learn to place 
national considerations always before international ones. Equally im
portant, whenexer the Navy would be called upon to act as part of 
same kind of alliance, it should see to it that its contribution was duly 
recognized and acknowledged by its partners. Because of a faulty 
pre-War naval policy it had not been possible in World War II to 
implement this principle. Precisely in order to avoid this unhappy 
experience in future coalition wars, centre and right wing political 
parties endorsed the task force plans. It was hoped that with the 
substantial contribution these forces were able to make to an alliance, 
Dutch interests would not again be in danger of getting subordinated 
to those of more powerful partners. 

The Dutch Navy was pleased with this friendly political climate. It 
was not yet however· yery understandably completely satisfied. It con
sidered ,�ea Power to be dependent on naval bases, war ships, a 
maritime · aptitude of the whole nation and a large merchant fleet. All 
these elements however \VOuld be able to support each other only if 
their interrelations were properly ca red for. To look af ter this, they 
could best be attended to by only one Government Department. 
Shortly before the outbreak of World War II steps to this effect had 
tentatively been taken, in the Dutch East-Indies. The Navy now of 
course hoped for a continuation of this policy. The East-Indies expe-
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riment had been a product of crisis-management and the Navy feared 
for the worst if this expedient was neglected and allowed to disap
pear, It pointed out that this would not only be disastrous. Worse, it 
would be proof of stupidity as it would be going against powerful 
historical trends. Had not, in World Wars I and Il, the agelong 
speciallzation of war and merchant men been reversed? Merchantmen 
had been armed and equipped to look partly after their own defence 
and the difference between civilians and military men had gradually 
disappeared at sea. Consequently, it would only be natura! and effi
cient to charge the Navy and the Naval Department with responsibi
lity for the arming and training the merchant fleet. 

In Parliament the political parties (excepting again the Commu
nists) readily agreed to this naval scheme. Several proposals to update 
trade protection and convoy practices were even deemed inadequate 
here. The political parties asked for drastic measures in these respects 
and were one in their cancern for the merchant fleet and its sailors. 
Socialists again took the lead. According to their opinion the Navy 
should even specialize in trade protection and antisubmarine warfare. 
Because of this view they came gradually to oppose now the task 
force plans and especially their cruiser component. Considered to be 
unsuited for a trade protection role, these forces and ships should. be 
replaced by smaller craft. A task force, consisting of all kinds of 
naval vessels short of battle ships and battle cruisers, was an 
unnecessary luxury for a nation impoverished by the war. It was a 
symbol moreover of an outdated kind of nationalism. The Navy was 
even accused of trying to shore up a moribund colonial empire and of 
indirectly meddling in politics in this way. 

The other political parties were rather upset by these Socialist aceu
sations. A new Naval Minister agreed to the impbrtance of trade 
protection and even professed himself to be willing to let the Navy 
concentrate on this task. Just because of this however he wanted to 
keep the task forces and the eruisers. The Socialist argument that 
in times of erisis - allies could be counted on to help protect Hol
land's sea routes and merchant fleet, the Minister dismissed. Relying 
on allies in this crucial respect would be to repeat the mistakes of 
pre-War policy and World practice. Holland had recently learned the 
hard way how dangerous and expensive it was to become dependent 
on allies. Besides, nobody was as yet able to tel1 exactly what kind of 
allies Holland would in a future war find beside her. As long as this 
point had not been clarified it was only prudent to remain selfsuppor
ting in all naval matters. 

This kind of Government reasoning was however not suited to 
alleviate all the worries of the centre and right wing groups and 
parties. The.Naval Minister was accused of sacrificing Holland's im
perial role in order to appease the Socialists. The groups and parties 
pointed out that, originally, the task forces and cruisers had not been 
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cast in a trade protection role. The first post-War naval plans had, 
according to their opinion, stressed the importance of an aetive and 
independent fleet to serve the interests of a worldwide Dutch empire. 
Trade protection was indeed the essence perhaps of Sea Power, but 
that task should only indirectly be taken eare of. Naval forces should 
be free to act as battle groups and were neither properly nor effecti
vely used when passively bound to convoys. That would indeed be a 
waste of fine ships and money. It would ignore· moreover the naval 
lessons of the past and throw away one of the instruments with which 
to make Dutch imperial power internationally felt. 

Dutch naval officers subscribed to this view. Trade protection as 
the Navy's main role found among them only few and uninfluential 
supporters. Aecording to these outsiders, Holland would do wise to 
cut its coat according to its cloth. Dreams of empire would turn out, 
no doubt, to be very expensive. As a matter of fäet, it had simply to 
be faeed that the East-lndies were in revolt against their Dutch mas
ters. Sea Power of eourse was important, especially so for the Nether
lands, but to look after it without outside help was beyond Holland's 
strength. Accepting a minor position in some kind of Western alli
ance seemed to be the only realistic way out of this problem. Entering 
such an alliance moreover meant specialization and of course the 
relatively small Dutch Navy would then be asked to concentrate on 
trade protection in Home Waters. In this way it could leave the 
prospect of fighting large scale naval battles to the more powerful 
allied fleets-. Destroyers and landbased naval aircraft were all that was 
needed by the Dutch for their trade protection role, everything else 
was superfluous. Not only would Holland in this way contribute most 
effectively to an alliance, its Navy would then be very cheap to build 
and operate. Construction and maintenance of only one type of naval 
craft and only one type of aircraft would be very simple indeed, and 
allow moreover for a thorough streamlining of the naval organiza
tion. 

Interesting as these thoughts may have been, they remained eom
pletely without response in the Dutch Navy. On the contrary, any 
task restriction was squarily rejected as incompatible with the concept 
of Sea Power. Quite understandable toa, navalists inside and outside 
of the Navy were upset by the now beginning trend of rising Army 
and sinking Naval \budgets. The Sovlet threat at last was perceived 
and owing to Russiän weakness at sea it was only natura! that the 
Dutch A:rmy was slowly working itself into the political limelights. 
The importance, or rather the relevance, of Sea Power was even 
denied. First of course, because the Soviet. threat was so preponde
rantly land-based. Seeond, because a naval blockade of the Soviet
Union seemed to be impractible and doomed to failure. Sea Power, it 
was feared, would be ineffective to penetrate Soviet autarchy, and 
could only be helpfu) indirectly, as a means to protect the Dutch 
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sealines of communication. In this way, of an originally very flexible 
weapon nothing remained but its defensive qualities. 

The Netherlands were indeed confronted by a difficult strategic 
problem. A Soviet attack; for the forseeable future, could only be 
expected over land and through the air. In order to counter this threat 
and escape an enemy occupation, it seemed reasonable to strengthen 
first of all the army and the air defences. Perhaps Sea Power might 
still be counted on to enable the Americans to liberate the Nether
lands. In view of what known about Soviet occupation practices, it 
was likely that by then it would be too late for many Dutchman. 

Looked at from this perspective, an ocean going Navy seemed a 
questionable investment, at least for a small country that was separa
ted from the Russian armies by a narrow strip of disarmed Germany. 
A Western alliance was more and more looked included in this group, 
a sizable Dutch naval contribution clearly was a redundancy. Anglo
Saxon supremacy had perhaps to be accepted as the price for Dutch 
security. And while it was quite likely that the British and Americans 
would resist a Dutch emphasis on naval investments, the Dutch Army 
and a tactical Air Force would probably receive much friendly 
Anglo-Saxon attention. 

Against these arguments a navalist counter-offertsive was soon 
being vigorously conducted. It was pointed out, first of all, that it 
would be a grave mistake for Holland to let itself be hypnotized by 
Eastern Europe. This would lead the country in the wrong direction, 
as nothing could be done to stop the Russian armies once they started 
rolling. Holland - it had to be admitted - was an indefensible 
country. Its population was too densely packed and, behind its dikes, 
too vulnerable to try a determined resistance here. Perhaps a kind of 
territorial defence system was helpful to slow down a Soviet attack. 
Anything more ambitious however was simply a waste of time and 
monye and would tum in the end against the defender. 

Just as in the second World War however an occupation of Dutch 
territory would not mean the end of the struggle. In due time a 
counter-offensive would be staged to which a powerful Dutch Navy 
could substantially contribute. Consequently, the only sound defence 
policy would be to put almost everything on the naval card. Of all 
instruments of warfare only a high seas fleet could hope to escape a 
Soviet attack. Together with Holland's colonial possessions and the 
merchant navy, this fleet moreover was the only trump that could 
guarantee that Dutch interests were not trampled on by the allies. All 
this meant of course that neither time nor money should be lost on an 
army or an air force. As to the elements of Sea Power, it would be 
most unwise moreover to build a new and expensive naval base in 
Holland. In the long run, only an enemy would take advantage from 
this investment. Bases were indispensable of course, but they ought to 
be located in the Bast and West-Indies. Moreover, whenever the 
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enemy attacked, as many Dutchmen as possible would have to be 
evacuated to those parts of the empire. Every merchantman and pass
enger ship would then have to be mobilized to this effect. 

Whatever the efforts, if war came it would be impossible - the 
navalists maintained - to avoid a Soviet occupation of the Nether
lands. This fatalism contrasted sharply with their advice to take ti
mely steps against surprise moves by Holland's Western allies. Naval 
and right wing political circles pointed out that, lacking a powerful 
fleet, the Government in Exile \vas left <luring the Second World War 
with hardly an instrument to influence its Anglo-Saxon partners. 
After the loss of the East-Indies, nothing remained but the prestige of 
its Queen, the small West-Indian possessions and the Merchant navy. 
These however were ineffective to break the long string of humilia
tions the Exiles had to endure. If only a powerful fleet had been 
available then. Whatever happened to the Netherlands, its Govern
ment should take good care never again to let itself be overruled by its 
allies. The elements of Sea Power consequently had to serve a double 
purpose. They formed the only instruments of war that could be kept 
out of reach of an attacking Soviet Union. Equally important how
ever was their usefulness in keeping Holland's allies at a distance and 
in avoiding a humiliating dependence on them. 

In following this reasoning, the striking ambiguity towards the 
Anglo-Saxons readily comes to light. Just because of so many com
mon traditions, Dutch maritime and naval circles, backed by 
nationalistic- political groups, were extremely weary of joining a part
nership with them. Rather gleefully it was noticed how the Royal 
Navy was overt_aken by the United States Navy. In more thoughtful 
moments however, both organizations were dreaded as potential ri
vals. It was readily remembered how jealous the Anglo-Saxons had 
always been of their command of the sea. Holland moreover should 
be the first nation to pay heed to these memories. After all, it had not 
been in their direct confrontations with the British that the Dutch had 
lost their command of the sea. It was only much later, <luring their 
18th Century partnership with Britain against France, that the Net
herlands at last had accepted an inferior naval position. The upkeep 
of both an army and a navy proved too much then for the Republic 
and it gradually acquisced in letting Sea Power slip from its hands. 
Dutch maritime interests had since that time implicitly been entrusted 
to the protection of the British battle fleet. On several occasions 
however'filutchmen had been reminded of the perils of that policy. 

This interpr.etation of the history of Anglo-Dutch relations clearly 
was full of wise lessons for the present and future. The threat ema
nating from the Soviet Union was all too clear to be ignored and 
Anglo-Saxon help against this danger was welcome of course. A ques
tion that remained to be answered however was whether the price for 
this assistance was bec·oming too high. What was to be done in case 
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the Anglo-Saxons suggested that, in a Western alliance, Holland had 
better concentrate on defending its own territory and the Low Ger
man Plain? That would mean leaving the sea to the United Kingdom 
and the United States. It would mean reducing the Dutch Navy to a 
skeleton force, fit only for coastguard duties. 

Whoever feared such a development had more to worry about than 
18th Century parallels. The rather unfriendly attitude of the British 
and Americans towards Holland's East-Indian troubles was put for
ward as proof of their perfidity and desire to force Holland into 
submission. This clearly was not the way potential allies should be
have. The navalists pointed out that Holland still commanded an 
empire and still had imperial interests to care of. Whatever the dang
ers confronting the Mother country in Europe, it would have to give 
due weight to these interests. In other words it needed weapons that 
had to be kept out of an alliance-arsenal. However great the Soviet 
danger, national (or rather imperial) interests were not identical with 
those of a Western partnership. Imperial defence moreover was by its 
very nature a question of Sea Power and that settled the matter. It 
was precisely because of this reason that Holland could never sacri
fice an ocean going navy to the defence of the Low German Plain or 
even the Mother Country. 

This reasoning by the supporters of a powerful Dutch Navy was 
straightforward enough. Nevertheless, two problems remained to be 
solved. First, after having confessed their pessimism as regards a 
Soviet occupation of Holland, their wish to put everything on the 
naval card in order to win the second round seemed logical enough. 
This final round however could of course not be fought single han
ded. The assistence of more powerful allied navies had to be accep� 
ted, but this amounted to a paradox. On the one hand, seafaring 
allies and their navies were indispensable to the liberation of an occu
pied Holland. On the other hand, these selfsame allies and navies 
were looked upon as rivals that could not be trusted, neither in times 
of peace nor in times of war. 

A second problem was related to the fact that, in the Navalist view, 
the course of a third World War so closely resembled the course of 
the second orre. In World War Il (as in the wars fought by the British 
against Imperial Germany, France and Hapsburg Spain) Sea Power 
had been able to affect the final outcome only because time and again 
the dominant and aggressive Continental power had, apart from Eng
land, also continental enemies to cope with. And it was only under 
this combined pressure that it succumbed in the end. Despite Mahan's 
teachings, Sea Power had never been able to accomplish this downfall 
by itself. Precisely in this respect however the Dutch naval enthusiasts 
were in for trouble. Against the dominant Soviet Union, what power
ful continental ally would now come forward to play its historical 
role? Germany and Japan were disarmed and not yet acceptable as 
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allies. In China the Communists were winning. This situation meant 
a geopolitical revolution and seriously undermined the relevance of 
Sea Power arguments. In former times, an invasion of the Continent 
had always been feasible because the aggressor had been forced to 
oppose it with one hand tied behind his back. With however a Sino
Soviet combination dominant on the Eurasian landmass an invasion 
became much less likely to succeed. In the light of this development 
the effectiveness of Sea Power could be seriously questioned. And if 
it was in doubt now whether a "comeback" by way of an invasion 
could produce quick results, the importance of safe continental 
bridgeheads in order to fight a "Forward Defence" was enhanced of 
course. To protect these however and prevent them from falling into 
Soviet hands, a Western alliance should - from the very start - be 
made as strong as possible on the ground and in the air, and have 
powerful armies and tactical air forces at its disposal. 

Against this kind of reasoning the Navalists objected that, at least 
<luring World War II, a base near the Continent had served the same 
purpose as a bridgehead. In 1944 Sea Power was rather safe in allied 
hands, and it was not the invasion that turned out to be the critical 
movement, but the outbreak from Normandy. Consequently, with 
Sea (and Air) Power secured, a bridgehead was no urgent necessity, 
provided of course a safe base near the Continent was kept at hand. 
According to the Dutch Navalists, the East-Indian Archipelago, at 
the other and of the Eurasian landmass, could serve just this purpose. 

They pointed out that, apart from their oil teserves, these islands 
were of enormous strategic importance. In case China and the states 
at China's fringei; turned Communist and were !ost as continental 
allies, only the Phlllippines and the East-lndies could fil! this gap: To 
be ready for this eventuality however Holland needed a powerful 
fleet. 

It need not surprise us that the navalists were extremely irritated by 
America's refusal to accept these arguments in favour of a strong and 
permanent Dutch presence in the East-Indies. In contrast to the line 
adopted by the Americans, the Navalists lumped · Indonesian 
Nationalists and Communists together and argued that only the 
Dutch were able to fight revolution and insurgency there. It was 
moreover cited as proof of Anglo-Saxon perfidity that the United 
States wanted Holland, strong in Europe, but absent from the Asian 
scene. It was evident from this, the navalists claimed, that the Ameri
cans were 'short of cannon fadder on the Continent, while fearing 
Dutch competition on the attractive East-Asian market. The Dutch 
had built up an agelong experience there and America was following 
England's footsteps by asking the Dutch to forgo this advantage. 
Pressure on Holland to concentrate on the direct Continental danger, 
while leaving the rest of the world to the Anglo-Saxons was exactly 
what had bereft Holland of its sea power 200 years ago. 
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In Parliament and the press too the character of the Dutch Navy 
formed the central topic of the strategic debate. Was it advisable to 
integrate the fleet in a Western alliance and confine it to W est Euro
pean waters, or would }t be better to let it serve �irst �f all Dutch 
imperial needs? Dependent on the side one took m th1s d_ebate, a
diff erent kind of Navy was of course presented to the pubhc. After 
1948 Naval Ministers, without exception, propagated the view that 
the Navy and the merchant fleet would have to settle f�r an alliance 
role. Not surprisingly, the task force plans were sacnf1ced to these 
proposals. Task forces were redundant in an alliance that included 
the Anglo-Saxons. Besides, they were much too expensive now that a 
large Army and a tactical Air Force were more urgently needed. It 
was consequently suggested by the Government not further to expand 
the Navy and to place its vessels at the disposal of alliance "naval 
pools". In this way, the carrier would become part of a carrier pool, 
the cruisers of a cruiser pool. Even the merchant fleet would have to 
be ready in times of crisis, to serve alliance needs and obey alliance 
orders. 

These Government proposals initially met with strong opposition 
both in and out of Parliament. Only the Socialists were prepared to 
accept these plans. Leading members of this party turned out to be 
extremely worried by the military danger the Soviet U1;ion presented 
and readily accepted the case for a strong Army and Au Force at the 
expense of the Navy. Almost everybody to the right of this party 
seemed hardly pleased by this change in Holland's defence priorities. 
It was pointed out for instance that distributing Dutch naval vesse�s 
over alliance pools would almost inevitably exclude Dutch flag offi
cers from positions of real influence. Strictly Dutch interest could in 
this way not properly be taken care of any longer. Apart from its 
humiliating aspects, this would be espe7i:illy dangerous as. r?gards the
merchant fleet. In times of war or cns1s the supply position of the 
Netherlands would almost at once become very critical. All the vessels 
of the merchant marine however would then be taken out of the 
hands of their owners, and even the Dutch authorities were powerless 
to oppose this arrangement. It would no doubt prove very difficult to 
put pressure on the allies to release even part of this shipping. This 
hazard not only put Holla°'d's civilian population at the mercy of an 
alliance leadership with perhaps a different sense af urgency. It would 
moreover be very difficult for Dutch naval officers to acquiesce in 
such an unpatriotic policy. 

These protests however were to no avail, as the Government had 
roade up its mind now to join the Atlantic alliance. One of the first 
consequences of this step was the gradual disappearance of the sep
arate Naval Department. War Ministers took over the Naval port
folio and the expression "Minister for Defence" neatly masked this 
downgrading of naval affairs. The Socialists however applauded this 
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development. In sharp contrast to more recent trends, they were at 
this time ta be foi.md in the frontline af NATO-supporters. Whole
heartedly backing a continental defence policy, they rejected the view 
that Holland could survive without a Western alliance. According to 
their opinion, alliance and national interest were almost completely 
identical. And where this was not yet the case, in the colonies for 
instance, alliance considerations clearly took precedence over natio
nal or imperial ones. All this meant that the Navy would have to be 
subordinated to the Army and to a tactical Air Force. Everything the 
Dutch nation could muster would have to be mobilized to defend a 
bridgehead on the Continent. And while a separate Naval Depart
ment was becoming superfluous, a Department for Air should per
haps take its place. To keep a separate Naval Department for a 
coastguard and trade protecting fleet did not make sense. If kept it 
would only serve as a conspicuous but ugly reminder of an imperial 
past. Besides it would sidetrack energies more urgently needed else
where. 

Arguments like these were still vigorously countered, but to no 
avail. Holland entered NATO and the simultaneous loss of the East
Indies marked the turn of the tide. With this loss, many of tlie argu
ments in favour of Sea Power seemed to lose their relevance and the 
naval task forces were sacrificed to the speedy build-up of the Army 
and Air Force. Drawing now some conclusions from the develop
ments sketched above, it must be pointed out, first of all, that public 
opinion and Parliament were much less eager than successive Govern
ments to accept a Continental instead of a seaward looking defence. 
It can even be -i;,ut more strongly. When all the available sources are 
studied, it is surprising to learn how easily Dutch Governments of the 
time changed their military policies and how little heed they paid to 
public opinion and the political paties. Apart from a historical tradi
tion of autonomous Government action as regards military and exter
na! affairs problems of reconstruction and economic recovery had to 
be tackled with so much money that in security matters some hard 
choices had to be made. 

After,a very promising start, the Navy obviously lost this battle for 
men, money and resources. I think owing to the following influences. 
First of all, the Americans threatened to withhold Marshall· aid if the 
Dutch refused to come to terms with the Indonesian Nationalists. 
This kind of experierice would in 1956 be shared by the British, and 
was a sobering one indeed. To the Dutch, it meant the virtual end of 
their Medium•,Power aspirations. It forced them moreover to concen
trate on Europe and stop dreaming of Sea Power, that had with 
the East-Indies - lost its raison d'etre anyway. Secondly, after Berlin 
and Prague arguments to place fear of the Soviet before mistrust of 
the Anglo-Saxons had, to be accepted as reasonable enough. Thirdly, 
the powerful Socialist party had certainly shed part of its pre-War 
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pacifism. On the other hand, its contacts with the Armed Forces, but

especially, with the Navy, were still rather bad. Contin;,1ing a pre-W.ar
tradition Dutch Socialists still had a keen eye for spottmg Commumst 
troubles. Precisely because of this however they were inclined to grant 
the Army and Air Force a higher priority than the Navy. Another 
pre-War tradition moreoyer concerne4 th� Socialist ,influence in the
Sailors Unions. After an 111-famed mutmy m the 1930 s (on one of the 
cruisers of the East-Indies squadron) these Unions had been sup
pressed by the Navy. The war experiences certainly had brought the 
ranks doser together, but naval offic�rs. and Socialists were as yet not
oi:1 very friendly terms. Many a Sociahst was consequently still very 
much inclined to label anything bigger than a coastguard vessel an 
imperialistic and anachronistic instrument. 

Forthly, in Holland the Government had of ol� impli_citly accepted
Anglo-Saxon naval protection. It was only behmd th1s rather safe 
screen that Holland had been able to remain neutral for so long a 
time. Jciining NATO clearly brought no other change than turning 
this protection from implicit trust to explicit and it was for a Dutch 
Government after all not a very novel step to its maritime interests to 
Anglo-Saxon hands. Dutch Government policy as regar.ds the naval 
and shipping pools may testify to this conclusion. 

Finally I would like to draw attention to the_ fact that t�� �(orean
War made it (at least temporarily, and desp1te some cnt1c1sm of 
American highhandedness) easier to identify NATO with United Na
tionpolicy. It was realized moreover that participatio:1 in a J-:iATO
dominated police force in and around Korea could brmg fullf11lment 
to a desire that had already for a long time been cherished by the 
Dutch Navy. As early as the Peace Conferences in The :1{ague H?l
land had professed its willingness to join an internatlona� pohce 
force and the Navy had always enthusiastically endorsed th1s plan. 
Fono:.Ving so shortly after the (to the Dutch navy so disappointing) 
declaration of Indonesian independence, the importance of the Ko
rean event cannot be denied. The United Nations-sponsored actions 
stirred up old traditions. They certainly helped to make it easier for 
the Dutch Navy to forget about the East-Indies and concentrate on 
Nato instead. 

I would like to end by pointing out that in the past 30 years defence 
attitudes in Holland have been dramatically altered. Shortly after 
World War II the dominant left wing party was very much impressed 
by the Soviet threat and quite eager to accept an American led W e�
tern alliance. All parties on the right on the othe.r hand_ termed .th1s 
willingness unpatriotic and were very wary of Just th1s Amencan 
dominance. The Soviet threat was of course a pressing problem, but 
it would not be to Holland's national advantage to risk suffocation 
by an American embrace. Nowadays, as you may well know, it is just 
the other way around. 
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A Note on References 

This paper is a much shortened edition of a lecture delivered at the 
Royal Netherlands Naval College - ''Enkele Aspecten van het Mari
tiem-Strategisch Denken in Nederland, 1945-1955", published in 
Den Helder, 1980. Almost all of the sources Government papers, 
the proceedings of the Chambers of Parliament, articles that appea
red in newspapers, journals and magazines, the defence programs of 
the political parties and political pamphlets - used for this article are 
written in Dutch, and only with some difficulty obtainable from Swe
den. For these reasons no detailed list of references is attached here to 
this paper. As a general background to at least part of the period 
covered by this paper I may refer however to S. I.P. van Campen -
The Quest for Security. Some Aspects of Netherlands Foreign Policy, 
1945-1950. The Hague, 1958. 
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Militarismen i Latinamerika 

Av INGEGERD BAUDER 

Inledning 

Militarismen, dvs krigsmaktens inflytande i nationens liv, har varit 
ett framträdande drag i den latinamerikanska politiken. Inte något 
annat område i världen har haft större frekvens av militärstyre under 
de senaste 150 åren. 

På 1800-talet var militärt styre vanligt i Latinamerika, då regionala 
Caudillos och ledare för irreguljära styrkor tävlade om makten. Un
der 1900-talet har militärregeringar innehaft makten i regionen under 
minst 40 0/o av tiden, en del stater har haft militärstyre under 60-70 0/o 
av denna period. Militärregeringarnas varaktighet i de latinameri
kanska länderna har undersökts av Russel M Fitzgibbon genom en 
analys gällande åren 1900-1969. 

Antal år (Militära presidentperioder) 

19-29 10-15 mindre än 10 0 

El Salvador Honduras 
Nicaragua Venezuela 
Paraguay Bolivia 
Dominicanska Brasilien 
Republiken 

Argentina Kuba 
Peru 

""<, 

Haiti 
Mexico 
Colombia 
Panai:na 

Ecuador 

Chile 
Uruguay 
Costa Rica 

Denna uppskattning av militärstyret måste relateras till att en civil 
president inte är en garanti för civilt styre, då militärens politiska roll 
kan vara indirekt och därför inte exakt kan mätas i utsträckningen av 
militära presidentperioder. 1> 

Endast Chile, Costa Rica och Uruguay har haft en långvarig histo
ria med civila regeringar. Cykler av militärregeringar, som har alter
nerat med civilt styre, har under 1900-talet varit vanliga fram till 
1964, då militarismen ökade. Den drabbade även de länder som tra
ditionellt varit förskonade från militärstyre. År 1978 hade av de latin
amerikanska republikerna endast Mexico, Haiti, Dominilcanska Re
publiken, Costa Rica, Colombia och Venezuela civila regeringar. 

Nymilit.�ismen på 1960-talet har bidragit till ifrågasättandet av 
den uppfattning som framförts av en del militärhistoriska forskare 
att militarismeii skulle vara ett typiskt u-landsfenomen, som skulle 
komma att avtaga i och med att den latinamerikanska samhällsstruk
turen förändrades och ki;igsmakten professionaliserades. Särskilt har 
militära interventioner i Brasilien, Chile och Uruguay, länder med 
hög utvecklingsnivå och, en professionell krigsmakt samt en lång tra
dition utan militära interventioner, tvingat forskare att söka andra 
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förklaringar till militarismen. År 1980 hade ett fåtal militärregeringar 
tillåtit att civila regeringar återinsattes i de latinamerikanska län
derna. Militarismen har i största delen av regionen förblivit stark. 

Inte förrän under 1960-talet kom den latinamerikanska militaris
mens politiska och sociala roll att göras till föremål för historisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Tidigare hade det bara konstaterats 
att efter frigörelsen från Spanien på 1820-talet militära ledare och 
revolutioner dominerat latinamerikansk politik. Militärregeringarna 
ansågs ofrånkomliga i flertalet latinamerikanska länder. Under åren 
1955-1959 störtades den ena efter den andra av de många militärdik
taturerna i Latinamerika, Juan Domingo Per6n i Argentina, Manuel 
Odria i Peru, Gustavo Rojas Pinilla i Colombia och Venezuelas Mar
cos Perez Jimenez. I de flesta fall var det deras egna officerare, som 
störtade dem, för att sedan själva draga sig tillbaka till förmån för 
folkvalda regimer.2) Det var vid denna tidpunkt, som det började 
publiceras vetenskapliga skrifter om militarismen i Latinamerika. 
Viktor Alba gör i sin artikel ''The Stages of Militarism in Latin 
America" en analys som bygger på generationsförändringar inom 
den latinamerikanska officerskåren.3l John J Johnson hävdar i sin 
bok "The Military and the Society in Latin America" att krigsmak
ten haft en positiv roll som nationell symbol och verkat som ett organ 
för olika utvecklingsprogram.4l Robert Gilmore klargör i sin bok 
"Caudillism and Militarism in Venezuela, 1810-1910" att militaris
men till skillnad från Caudillismen förutsätter en militär yrkeskår och 
specifika militära intressen och värderingar. 5l En revisionistisl.5: syn på 
militärens roll i latinamerikanskt samhällsliv framlägger Lyle McAlis
ter i sin uppsats i "Continuity and Change in Latin America", där 
han anser att de latinamerikanska krigsmakterna fullgör en rad posi
tiva samhälleliga funktioner. De främjar enligt honom undervisning 
och utbildning; samhällsintegration och ekonomisk utveckling. 6l I 
"Cuatro ejemplos de relaciones entre Fuerzas Armadas y poder poli
tico" analyserar Alberto Ciria militärens politiska roll i länder där en 
folklig revolution är genomförd.7l Tomas Amadeo Vasconi analyse
rar militärregeringarna i Argentina och Chile utifrån ett marxistiskt 
synsätt. 8l Militärens roll i politiken över hela världen analyseras av S 
E Finer i "The Man on Horseback". Han diskuterar militärens 
styrka och svaghet som politisk maktfaktor, de omständigheter som 
befrämjar och underlättar ingripandet av krigsmakten i politiken och 
de faktorer som å andra sidan hindrar detta. Han behandlar även 
vilka typer av ingrepp och vilka metoder, som militären använder sig 
av när den blandar sig i politiken.9l I sin doktorsavhandling "Military 
Professionalization and Political Power" hävdar Bengt Abrahams
son att det militära tänkesättet oavsett land har flera dimensioner. 
Nationalism, pessimism och auktoritär inställning är några av de 
mest typiska liksom politisk konservatism.10l 

Latinamerikas historia har skildrats av Tulio Halperin Donghi i 
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boken "Historia Contemporänea de America Latina." Han skildrar 
Latinamerikas historia från 1600-talets koloniala herravälde till da
gens kamp för att bryta den nykolonistiska situationen som orsakar 
den ekonomiska stagnationen och det politiska beroendet .11l Magnus 
Mörner beskriver också Latinamerikas historia, men han behandlar 
,tiden fråp de gamla högkulturerna fram till våra dagar i sin bok 
"Latinamerikas historia" .12l I boken "Leve revolutionen" förenar 
han historiska perspektiv och synpunkter med nutida politiska strids
frågor .13l I sin bok "Rasblandningen i Latinamerikas historia" analy
serar han den stora betydelsen som rasblandningen har haft ur histo
riskt perspektiv, då det gällde regionens komplicerade socialhistoria 
från den spanska erövringen fram till l 900-talet.14l Celso Furtado ger 
i sin bok "Formacäo econ6mica da America Latina" en analys av 
den historiska bakgrunden till de sociala och ekonomiska förhållan
den, som präglar Latinamerika.15l Gary W Wynia analyserar i "The 
Politics of Lat�n American Devolopment" den latinamerikanska eko
nomiska politiken under de senaste åren.16l 

På grundval av dessa arbeten, kompletterade med annan ekono
misk och politisk litteratur samt tidnings- och tidskriftsartiklar skall 
jag undersöka dagens latinamerikanska militarism i historiskt per
spektiv. I detta sammanhang behandlas hur militarismen under 
1900-talet har utvecklats och ur vilka samhällsklasser officerarna har 
rekryterats, i vilket förhållande till staten militären stått och om det 
har funnits underströmningar av· socialism och konservatism inom 
militären samt om den har haft inslag av fascism. Dessutom tas det 
regionala samarbetet och de centralamerikanska militärdiktaturernas 
beroende av USf,\. upp till behandling. 

Latinamerika tandbeskrivning 
. Latinamerika sträcker sig från USA:s södra gräns till Kap Horn 
och omfattar även den Karibiska övärlden. Latinamerika betår av 31 
självständiga stater som inom detta geografiska område uppstått ur 
de spanska och portugisiska kolonialväldena samt den tidigare 
franska kolonin Haiti. Latinamerika omfattar även en rad kolonier 
och tidigare kolonier till Frankrike, Nederländerna, Storbritannien 
och USA belägna i Karibiska området. Dessutom finns den brittiska 
kolonin Falklandsöarna. 

Latinamerika består av ett antal områden och städer med sinsemel
lan vitt s1dlda ·förhållanden. Kontinenten har stora stater, som Argen
tina och Brasilien och småstater i Centralamerika och Karibien. Kli
mat och växtlighet skiftar från område till område. Även de politiska 
och ekonomiska förhållandena är mångskiftande. 

Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko samt Venezuela är de fem le
dande länderna i Latinamerika. Dessa länder representerar samtidigt 
olika typer av styrelseskick, från de repressiva militärdiktaturerna i 

113 



Argentina och Chile till militärregeringen i Brasilien samt enpartisy
stem i Mexiko till traditionellt borgerlig demokrati i Venezuela. Trots 
dessa formella skillnader finns många likheter. I samtliga fem länder. 
har den ekonomiska utvecklingsstrategin misslyckats och lett till en 
regressiv inkomstfördelning, sjunkande reallöner, växande arbetslös
het, stigande inflation och i förhållande till utlandet explosionsartad 
ökning av utlandsskulderna. De allmänna tendenserna, som kan iakt
tagas i dessa länder har i de flesta fall direkta återverkningar på 
kontinenten som helhet. 

(Se tabell: Latinamerikas stater.) 
Ett annat problem är att de ledande industriländerna i Latiname

rika i de flesta fall konkurrerar med varandra, när det gäller export av 
industrivaror på den begränsade latinamerikanska marknaden. Den 
regressiva inkomstfördelningen och de transnationella bolagens för
säljningspolitik sätter bestämda gränser för den latinamerikanska ef
terfrågan på dessa produkter. Tendensen kommer att bestå de när
maste åren, då det inte blir lätt för de latinamerikanska länderna att 
komma in på världsmarknaden med sina produkter. Konkurrensen 
bidrar till de politiska spänningarna mellan länderna. Detta inträffar 
t ex regelbundet i relationerna mellan Argentina och Brasilien och 
föranleder i sin tur dessa länder att försöka att stärka sina ställningar 
mot varandra, vilket när det gäller inrikespolitiken innebär en konso
lidering av repressiva militärdiktaturer, samt en kraftig utbyggnad av 
den militära apparaten. Det kan också ta sig formen av borgerlig 
demokrati, där regimen skaffar sig ett helt borgerligt stöd för sitt 
försök att erövra hegemonin på kontinenten genom politiskt delta
gande inom systemets ramar. Dessa länder har ett avgörande infly
tande på kontinenten och dikterar de mera övergripande utvecklings
tendenserna. De representerar typiska latinamerikanska stater vad 
gäller deras politiska styrelseformer. Bilden av dessa länder är en 
förtryckande militärdiktatur i Argentina och Chile, en diktatur som 
är på väg att öppna sig såsom i Brasilien, inskränkt borgerlig demo
krati i Mexiko och fullständig demokrati i Venezuela. 17l 

Centralamerika består av sex självständiga länder Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama. Ofta talar 
man bara om de fem första som Centralamerika. Den historiska 
förklaringen är den, att Panama fram till år 1903 tillhörde Colombia. 
Dessutom hade Panama inte deltagit i den Centralamerikanska eko
nomiska integrationen. Då geografer talar om Mellanamerika menas 
Centralamerika, Mexiko samt stater och områden i Karibiska Havet. 
Här fanns och finns fortfarande kontinentens äldsta diktaturer i El 
Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua samt koloniserade 
eller tills helt nyligen avkoloniserade engelska, franska och neder
ländska besittningar. 

Under den spanska tiden utgjorde Centralamerika en enhet, den 
s k  "Capitania General de Guatemala" med staden Guatemala som 
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förvaltningscentrum. Härifrån styrdes fram till 1820-talet den cen
tralamerikanska federationen med fem delstater. 

Under kolonialtiden hade det uppstått en mäktig grupp lokala han
delsmän av spansk härkomst. Dessa kom att bli upphov till den eko
nomiskt och politiskt styrande klassen. I slutet av 1800-talet var kaf
fet den främsta exportprodukten och inkomstkällan. Det uppstod ett 
kaffeborgerskap, som var starkast i El Salvador och Guatemala. He
gemonin har kaffet och kaffeborgerskapet behållit fram till i dag. 

I Costa Rica, Honduras och Panama blev istället bananexporten 
basen för ländernas ekonomi. De stora nordamerikanska bolagen 
bl a United Frqit tog över bananodlingarna i början av 1900-talet och 
blev en stat i staten. 

De centralamerikanska republikerna tillhör de ekonomiskt och so
cialt minst utvecklade områdena i Latinamerika. Deras sammanlagda 
BNP är låg. .fiälften av invånarna lever utanför penningekonomin. 
Ekonomin kännetecknas av extremt beroende av ett fåtal jordbruks
produkter som kaffe, bomull och bananer, vilket gjort att republi
kerna är mycket känsliga för förändringar av råvarupriser på världs
marknaden. Några av länderna exporterar strategiska råvaror såsom 
bauxit och nickel, som det på världsmarknaden råder stor efterfrågan 
på. 

Karibien eller Västindien, som det även kallas, består av en mängd 
små och · några större öar och sträcker sig som ett pärlband från 
Sydamerikas norra kust upp mot Florida. 

Under 1600-talet hade flertalet av öarna kommit under brittiskt 
välde. Andra öar hade koloniserats av Frankrike och Holland. Soc
kerproduktionel'.). fick den största betydelsen och sockerplantager do
minerade öarnas liv. När den inhemska indianbefolkningen dog ut, 
levererade s,!fvhandeln arbetare till sockerplantagerna. Under 
1800-talet förlorade sockret i betydelse p g a konkurrens från det 
engelska betsockret. Bananodlingarna ökade och blev en av öarnas 
viktigaste inkomstkällor. Brist på egna råvaror och det totala beroen
det av kolonialmakternas ekonomi bidrog till att öarna ännu i dag 
inte utvecklat en självständig ekonomi. USA betraktar fortfarande 
Västindien och Centralamerika som sin egen bakgård. Några av de 
större öarna, Trinidad med sin olja, Dominikanska Republiken och 
.Jamaica med bauxit och Kuba, oberoende från USA p g a  sin socia
lism, har de största förutsättningarna för ekonomisk utveckling.18l 

En fitktor för de latinamerikanska länderna som helhet är den 
koloniala situationen. De latinamerikanska länderna har blivit be
roende av USA och Västeuropa både ekonomiskt och kulturellt. De
ras frigörelse från de spanska och portugisiska kolonialmakterna blev 
bara en for�ell brytning med den koloniala situationen. Spaniens och 
Portugals plats intogs av Storbritannien, vars hegemoni varade till 
början av 1900-talet, då USA tog över herraväldet. Det reella beroen
det vidmakthölls men med subtilare metoder. De latinamerikanska 
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länderna bytte herrar, men deras situation förblev densamma, de 
fortsatte att vara råvaruproducerade satelliter till industriella metro
poler .19l 

Ett genomgående drag återkommer i alla latinamerikanska länder, 
nämligen de stora skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och 
en uppdelning av samhället i sektorer med liten inbördes gemenskap. 
Det mest iögonfallande är de stora sociala skillnaderna. Överväldi
gande lyx i kontrast till miserabla levnadsförhållanden i de slumom
råden som omger de latinamerikanska storstäderna. Samtidigt finns 
stora klyftor mellan de ekonomiskt och kulturellt utvecklade städerna 
och den underutvecklade landsbygden. Även inom olika sektorer av 
ekonomin är skillnaden stor. Inom jordbruket existerar storgods sida 
vid sida med småbruk på ett halvt till ett hektar samt kringflyttande 
svedj ebrukare. 

I ett land som Brasilien finns moderna ekonomiska centra som Rio 
de Janeiro och industricentrat Sao Paulo med en modern livsföring 
liknande den i Västeuropa och USA. Samtidigt försämras befolknin
gens situation i nordöstra Brasilien alltmer, där det gamla feodala 
systemet finns kvar, storgodsen dominerar och misären är stor bland 
de fattiga lantarbetarna. 20i

Mest avslöjas bristen på enhet i de andinska staterna Bolivia, Ecua
dor och Peru samt de centralamerikanska staterna Guatemala och 
Nicaragua, där den största delen av indianbefolkningen lever under 
förhållanden, som inte förändrats på något avgörande sätt sedan den 
koloniala frigörelsen i början av 1800-talet. Överklassen i La Paz, 
Quito, Lima, Guatemala City och Managua är inte eller vill inte bli 
medveten om indianernas problem. Deras intresse är riktat mot Eu
ropa och dess kultur. 

Ett typiskt drag för Latinamerika är den rasblandning som ända 
sedan år 1492 ägt rum i en väldig omfattning och utan motsvarighet i 
övriga världen. Man är medveten om den biologiska rangskalan. 
Mörkhyade människor föredrar att hellre tala om indianska än afri
kanska förfäder. Det går inte att få några exakta siffror angående 
rasfördelningen i Latinamerika, men man kan ändå urskilja det hu
vudsakliga rasmönstret. 

I Karibiska området, med undantag för Puerto Rico, och i nor
döstra Brasilien finns ett Afrolatinamerika i ett område med planta
geekonomi. Det europeiska Latinamerika utgöres av större delen av 
Argentina, södra Brasilien, sydligaste Chile och Uruguay. Här har 
skett en omfattande europeisk invandring. Återstående delen av La
tinamerika utgörs av ett Mestizamerika med enstaka enklaver av in
dianbefolkning i Guatemala, Mexiko samt i Anderna och amazon
bäckenet. Det finns ett nära samband mellan å ena sidan rasmotsätt
ningar och å andra sidan den geografiska miljön. Trots detta är för
klaringen främst av historisk art, dvs den europeiska erövringen och 
upprättandet av plantageekonomin. Indianerna finns i dag framför 
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allt i högländerna och i de improduktiva lågländerna och de vita i de 
tempererade lågländerna. 

Det finns ett intimt samband mellan rasblandning och två sociala 
fenomen, ackulturation dvs blandning av kulturelement och assimile
ring dvs en individs eller ett folks uppgående i en annan kultur. 

I Latinamerika har rasblandningen blivit ett viktigt inslag i ackultu
rationsprocessen. Rasblandning och kulturell blandning har ofta 
sammanfallit. 

Till skillnad från rasblandning är ackulturation ibland en smärtsam 
process för individen, hon riskerar att bli en "marginell" människa, 
en rättslös, orolig och labil individ. Oftast är det människor av blan
dad härkomst som blir marginella. Orsaken är den, att europeerna 
klassificerade de mänskliga raserna i en rangordning, som dikterades 
av deras egen etnocentricitet. 

Under den europeiska koloniseringen av Nya Världen blev skilje
linjen mellan raserna den karakteristiskt koloniala, den mellan eröv
rare och erövrad. Rasblandningen kom därför att uppfattas som ett 
hot mot de etablerade politiska, ekonomiska och sociala systemen. 
Den omständigheten, att många rasblandade .människor var födda 
ul:om äktenskapet medförde en social skamfläck. På grund av detta 
kom många människor i Nya Världen att bli förskjutna av bägge 
föräldragrupperna. En del vägrade även själva att förena med den 
grupp vilken de betraktade som lägre stående. 

I Latinamerika är det hudfärgens vithetsgrad, som bestämmer den 
klass som en individ tillhör i samhället. En annan omständighet av 
intresse som framhållits är fiendeskapen som rådde mellan de spansk
födda vita, född,.a i moderlandet och spanjorer, födda av spanska 
föräldrar i Latinamerika, de s k kreolerna. De förra lade de senare till 
last att de hade droppar av mestizblod, avkomman till en vit och 
indian. Bägge parter överdrev sin raseala högfärd över att vara vita 
med ett motsvarande förakt för färgade. 

Man finner fortfarande i dagens Latinamerika sällan negrer eller 
indianer på de högsta posterna i samhället. Negerns eller indianens 
låga utbildningsnivå och ekonomiska status bidrar till rasfördomar. 21l

Latinamerikas stater (1980) 

Land Yta·, Folkmängd BNP Statsskick 

', 
(kvm) . (milj) (per inv 

US dollar) 

Argentina 2.778.000 26;9 2.004 Militärstyrd 
förbundsrepublik 

Bahamas 13.935 0,24 4.288 Självständig medlem av 
Brittiska samväldet 

Barbados 430 0,26 2.206 Självständig medlem av 
Brittiska samväldet 
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Land Yta Folkmängd BNP Statsskick FÖRENTA 

(kvm) (milj) (per inv 
STATERNA 

US dollar) 

Belize 23.000 0,15 Självständig medlem av 
Brittiska samväldet 

Bolivia 1.099.000 5,7 490 Militärstyrd 
förbundsrepublik 

Brasilien 8.512.000 122,0 1.309 Militärstyrd 
förbundsrepublik 

Chile 757.000 ll,O 1.699 Militärstyrd republik 
Colombia 1.138.000 27,0 767 Förbundsrepublik 
Costa Rica 51.000 2,2 l.311 Republik 
Kuba 114.000 9,8 l.120 Socialistisk republik 
Dominica 770 0,08 445 Självständig medlem av 

Brittiska samväldet 
Dominikanska 
Republiken 48.000 5,7 847 Republik 
Ecuador 271.000 7,6 670 Republik 
El Salvador 21.000 4,6 680 Militärstyrd republik 
Grenada 344 0,12 520 Självständig medlem av 

Brittiska samväldet 
Guatemala 109.000 7,0 1.020 Militärstyrd republik 
Guyana 215.000 0,9 603 · Kooperativ republik
Haiti 28.000 5,5 230 Diktatur
Honduras 112.000 3,6 546 Militärstyrd republik
Jamaica 11.000 2,2 1.304 Självständig medlem av

Brittiska samväldet
Mexiko 1.967.000 70,0 1.214 Förbundsrepublik
Nicaragua 139.000 2,5 627 Republik
Panama 76.000 1,9 1.488 Republik
Paraguay 407.000 3,1 708 Militärstyrd republik
Peru 1.280.000 18,0 992 Republik
Saint Lucia 616 0,12 704 Självständig medlem av

Brittiska samväldet
Saint Vincent 388 0,12 415 Självständig medlem av

Brittiska samväldet
Surinam 163.000 0,46 1.838 Militärstyrd republik Latinamerika under, portugisiskt och spanskt välde 
Trinidad och Conquistadorerna' i Spanska Amerika hade sina militära bragder 
Tobago 5.000 1,3 1.908 Republik Medlem av att tacka för att de av kronan anförtroddes höga administrativa äm-

Brittiska samväldet beten i de områden de erövrat. Kronan kom efterhand att ersätta dem 
Uruguay 176.000 2,9 1.678 Militärstyrd republik med civila administratörer. 
Venezuela 899.000 14,3 2.415 Republik av federal typ Åren 1550-1810 var både i Spanska Amerika och Portugisiska 

Brasilien en epok med fredliga ideal, en tid då samhället styrdes av en 
Litteratur: Vill du veta mer om Latinamerika? Latinamerikanska-Institutet i Stock- civil byråkratisk regim. Kronan fruktade den personliga maktställ-

holm 1981. ning som en framgångsrik krigsherre skulle kunna bygga upp i ett 
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avlägset territorium. Därför valdes hellre högadliga hovmän och ju
rister till chefsposterna i kolonialväldets förvaltning, även om guver
nörerna för en del provinser rekryterades bland veteraner från slag
fälten i Flandern och Italien. De inordnades helt i den civila hierarkin 
men deras ämbetsperioder var för det mesta korta. 

De reguljära soldaterna som moderlandet kunde avstå från räc'lcte 
bara till att bemanna de allra viktigaste garnisonerna. Därför måste 
kolonisatörerna själva försöka slå tiilbaka såväl pirater som främ
mande örlogsmän samtidigt som de på andra håll kom i strid med 
indianer. Men dessa milisorganisationer, som uppstod på detta sätt, 
var länge helt improviserade och hade en lös struktur. 22l 

Under 1770-talets bourbonska reformer tillkom ett antal admini
strativa enheter i Spanska Amerika. Två nya vicekungadömen skapa
des, Nya Granada och Rio de la Plata. Större beslutanderätt gavs åt 
regionala myndigheter inom vicekungadömena. 

Man försökte såväl i moderlandet som i de spanskamerikanska 
provinserna skapa en administrativ apparat som mer effektivt kunde 
kontrolleras av kronan. 

De mest ambitiösa administrativa bourbonska reformerna i Span
ska Amerika under 1700-talet var tillkomsten av arme- och finansin
tendenturerna. De betydde ett steg ,på väg mot en ny administrativ 
kår, beroende och ledd från metropolen och till sin huvuddel bestå
ende av spanjorer. Intendenturerna skulle administrera områden som 
i allmänhet var något mindre än de som guvernörerna hade. 

Den administrativa reformen inom den militära sektorn omvand
lade den tidigare organisationen, som framför allt vilade på lokala 
styrkor, och införde något som skulle komma att bilda kärnan till 
reguljära armeer i Spanska Amerika. 

Det uppstod en yrkesarme av soldater värvade i Spanien, som nu 
inte längre till övervägande del bestod av förbrytare. Officerarna i 
denna arme försäkrades en tryggad social ställning och en framskju
ten plats inom den sociala hierakin. I denna aspekt av den bourbon
ska reformen har en del forskare velat finna förklaringen till den 
militarism som senare kom att karakterisera de forna spanska kolo
nierna. 

I den stående armen skapades en styrka med disciplin som inte 
tidigare existerade i Spanska Amerika. Åven inom marinen skedde en 
förnyelse. Vid sidan av äldre marina maktcentra såsom Cartagena de 
Indias i Nya Granada växte nya fram, som San Juan de Puerto Rico, 
Montevideo och Talcahuano, där en stor del av befolkningen kom att 
utgöras av officerare och matroser. 23l 

Samtidigt som de reguljära trupperna utökades fick milisen en fas
tare organisation, delvis med hjälp av kadrar av reguljära officerare 
och soldater. Mexiko hade på detta sätt år 1800 fått en försvarsmakt 
på 16.150 man reguljära trupper och cirka 24.000 man organiserade i 
olika milisförband. 
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Den kraftigt utökade krigsmakten i Spanska Amerika åtnjöt i 
enlighet med vad som föreskrivits i Spanien sedan senare delen av 
1500-talet vissa juridiska privilegier den s k "fuero militar". Alla 
militärer sträyade efter att utnyttja sina privilegier till det yttersta och 
få i synnerhet de juridiska målen, i vilka de var inblandade, att bli 
underställda militärdomstolar, som ofta av lojalitet dömde till för
mån för militären. Den militära kåren blev på detta sätt starkare 
organiserad i samhället än övriga grupper. 24> 

Frihetskrigen 1808-1825 

Under trehundra år hade Spanien lyckats bibehålla varaktig fred i 
Latinamerika. Med åren blev protesterna mot politiken i Spanska 
Amerika allt vanligare. Men inte förrän i början av 1800-talet hotades 
det spanska styret på allvar. I städerna protesterade den kreolska 
minoriteten mot spanjorernas privilegierade ställning och klagade 
över de handelsrestriktioner som hämmade deras egna ekonomiska 
framsteg. De ifrågasatte dock aldrig spanska kronans auktoritet. 

Fransmännens invasion i Spanien år 1807 skakade hela imperiets 
grundvalar. I Spanien bildades juntor, lojala mot den legitima span
ske kungen, för att organisera försvaret mot inkräktarna. På samma 
sätt upprättades år 1810 kreolska juntor i många av städerna i Syd
amerika bl a Caracas, Buenos Aires, Bogotå, Cartagena och San
tiago, för att överta styrelsen och försvaret av det omgivande områ
det. I samtliga fall proklamerade borgarna sin lojalitet mot den av
satte spanske' kungen Ferdinand VII och· förklarade att deras syfte var 
att handla för hans räkning under hans fångenskap. Men det tempo- , 
rära självstyret ledde till en önskan om permanent oberoende. Vad 
som börjat som motstånd mot Frankrike utvecklades till krig mot 
Spanien. 

Åren 1808-10 förändrades situationen. Revolutionära rörelser 
startades i Venezuela och på andra håll och utvecklade sig till befriel
sekrig. Vart och ett av upproren var spontant och lokalt, och fast de 
alla var produkter av samma eller likartade omständigheter hade de 
från början inget samband med varandra. 

Från Ven,,ezuela kämpade sig en revolutionär arme under ledning av 
Simon Bolivar, Latinamerikas främste frihetshjälte, fram till Stilla 
Havet och ner till Peru. Simon Bolfvar var född i Caracas 1783 och 
kom från en släkt av rika kreoler. 

I söder startade en lJefrielsearme från Argentina under ledning av 
J ose de San Martin, som marscherade över Anderna till Chile och 
sedan med förstärkning av'chilener och frivilliga ur brittiska flottan, 
seglade norrut längs Stilla Havskusten och intog Perus huvudstad 
Lima. År 1825 dvs efter femton år fanns ingenting kvar av Spanska 
Amerika i spanjorernas händer, utom öarna Kuba och Puerto Rico. 25) 

Under frihetskrigen 1.�08-1825 åstadkoms stora förändringar på 
såväl den rojalistiska som den revolutionära sidan. På båda sidor 
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hade verkningarna av kriget i första hand varit likartade politiskt och 
militärt. De rojalistiska och revolutionära ledarna tvingades att slå in 
på en väg som fyllde dem med oro för framtiden. De tvingades skapa 
allt störe armeer, där de härskande klasserna bara bidrog med offi
cerskadren. Detta betydde att ett oroväckande stort antal soldater 
kom att rekryteras från underklassen och de färgade. Detta innebar, 
att man även till en viss grad måste tolerera deras anspråk på socialt 
avancemang för att hålla dem lugna. Den tid var förbi, då det fram
för allt var spanjorerna som gjorde karriär inom den kungliga armen. 
Det var vid denna tid som de första militära ledarna av kreolskt 
ursprung och några av de mestizer, som senare blev generaler i det 
fria Spanska Amerika uppenbarade sig. 

År 1825 slutade frihetskrigen. Det betydde den koloniala struktu
rens sammanbrott p g a handelssystemets förändring och förföljelse 
av de grupper som varit intimast förbundna med den gamla metropo-
len och vilka hade dominerat detta handelssystem. 

Militären lät nya grupper ta del av makten. I Brasilien hade man 
genom en fredligare övergång undvikit dessa abrupta förändringar. 
Men även där betydde oberoendet den koloniala ordningens gradvisa 
undergång. 

De långvariga befrielsekrigen hade givit upphov till improviserade 
statsförvaltningar. Dessa förmådde inte skaffa sig auktoritet hos de 
segerrika generalerna och de trupper som hade skapat själva grundva-
len för de nya staternas suveränitet.26> 

Den argentinske frihetshjälten general Jose de San Martin, son till 
en spansk adelsman och en kreolska, hade som många andra söner av 
familjer, som var framstående men utan förmögenhet, valt den mili
tära banan. Han förklarade, att en lyckosam soldats närvaro är farlig 
för nybildade stater och drog sig därför tillbaka från politiken. Där
emot begagnade sig flertalet av hans kollegor av den situation som 
uppstått, då den civila byråkratin och därmed statsmakten genom 
den politiska omvälvningen försvagades kraftigt. 27> 

Det fanns inte någon sektor av det spansk-amerikanska samhället 
som inte hade berörts av krigen. I frihetskrigen fick sedan länge 
undertryckta spänningar mellan raser och regionala grupper sitt ut
lopp i det anonyma och okontrollerade folkliga våldet. 

Efter krigen blev det överallt nödvändigt att med vapen upprätt
hålla en acceptabel inre ordning och på detta sätt överlevde militaris
men kriget. Militarismen var ett både osäkert och kostsamt läkeme
del. Från generalerna ned till lantgardesofficerarna frigjorde sig för
bandsledarna snabbt från det civila inflytandet. För att behålla de 
militära ledarnas bevågenhet måste en stor del av statskassan använ
das till inköp av vapen och militära löner. Vid sidan av stående ar
meer hade de länder som fört krig utanför sina egna gränser bildat 
lantliga miliser för att upprätthålla den lokala ordningen. Dessa stod 
den regionala maktstrukturen närmare än armen och var mindre 
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kostsamma och gav sig i sin tur in i det politiska speiet som språkrör 
för den befolkning som dignade under den reguljära armens tyngd. 

Kriget skapade avancemangsmöjlighyter inom såväl armen som det 
politiska livet. I Mexiko kunde Agustin de Iturbide från en fattig vit · 
familj och i Peru mestizen Andres de Santa Cruz nå presidentpos
ten. 28> 

Caudillos 

Under de kaotiska perioderna efter frihetskrigen präglades de nya 
latinamerikanska republikernas politik av nationella Caudillos, vilka 
tagit makten och koncentrerat den till sig själva. 

Caudillismo kommer från det spanska ordet Caudillo, som betyder 
ledare eller militärledare. Dessa nationella Caudillos, tidigare under
befälhavare hos Bo livar, var i främsta rummet J ose Antonio Paes 
president 1830-1836 och 1861-1863 och Antonio Guzman Blanco 
president 1870-1888 båda i Venezuela. I Argentina presidenten Juan 
Manuel de Rosas 1829-1832 och i i\)"exiko Antonio L6pez de Santa 
Anna 1829-1855. De hade efter Bolivars död, liksom Alexander den 
stores fältherrar, som efter dennes död sinsemellan kämpade om pro
vinserna i Europa, Asien och Afrika, grundat nya dynastier. 

Frihetshjälten Bolfvars underbefälhavare dominerade det offent
liga livet i Sydamerika under en period av femtio år och härskade som 
befriarens arvtagare. Det blev revolutionsarmen som levererade le
darskiktet 'Under den nya ordningen. Detta gav upphov till ett perma
nentande av den militära interventionen i politiken. Självständigheten 
och revolutionen sågs som en gåva av revolutionsarmen, och denna 
arme intog en ''privilegierad ställning. På detta sätt uppstod Caudil
lismo i de latinamerikanska staterna. Då dessa nya stater inte hade en 
tradition att stödja sig på gick de in i självständigheten å ena sidan 
besjälad av passionerad nationalism och å andra sidan med ett hung
rande behov av en stark centralregering.29> 

Caudillismo har sedan frigörelsen från Spanien och Portugal kän
netecknat den latinamerikanska politiken fram till våra dagar. Det 
som kännetecknar Caudillismo är en stark auktoritär centraliserad 
militär diktatur med en karismatisk ledare. En del författare anser att 
Caudillismo varit bra för det latinamerikanska samhället genom att 
den har bidragit till att stabilisera det. Nationella Caudillos med hela 
nationens bästa för ogonen har enat den och bidragit till framväxten 
av en starkare nationalstat. Samtidigt har de motverkat instabila na
tionella system. De motverkade även extrem regionalism och lokalt 
bossvälde. Men de flesta författare har fördömt Caudillos som de
spoter, brutala, maktlystna och antidemokratiska. I mönstret för en 
regimförändring under Caudillosperioden i Latinamerika ingick en 
Caudillo, som anslöt en grupp beväpnade anhängare till sig och den 
revolutionära sak som han personifierade. Caudillon ledde sin irre-
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guljära arme till huvudstaden och presidentpalatset för att avsätta 
presidenten och hans närmaste anhängare. 

Då dessa expeditioner i allmänhet var förklädda i självrättfärdiggö
rande revolutionär retorik och liknade militära operationer antog 
Caudillos titeln general och tilldelade sina anhängare lägre militär 
rang. Om kuppen hade framgång blev usurpatorerna de nya natio
nella styrkorna och gjorde sin ledare till president. Mandattidens 
längd berodde på hur länge presidenten och hans styrkor lyckades 
besegra de rivaliserande Caudillos, som periodiskt uppenbarade sig. 
Om Caudillon inte hade framgång drog han och resten av hans för
band sig tillbaka till den region som var deras, för att förbereda sig 
för ett nytt försök att erövra presidentposten. 30> 

Detta mönster som Lyle McAlister kallade "Gendarmist State" 
upprepades ett flertal gånger under 1800-talet. 31> I Venezuela tex 
förekom 354 fall av större våldshandlingar med manspillan under de 
många krigshandlingarna mellan åren 1830-1935, dvs de år då Cau
dillos regerade Venezuela. 32> Caudillismo innebar i likhet med milita
rismen att politisk makt förvärvades genom våld eller hot om våld. 
Gilmore hävdar i sin bok "Caudillism, and Militarism in Venezuela, 
1810-1910" att militarismen till skillnad från Caudillismen före
trädde en militär yrkeskår och specifikt militära intressevärde
ringar .33l 

Det nimbus kring allt militärt som uppkom genom befrielsekrigen 
visade sig vara långlivat. Krigen mellan de olika latinamerikanska 
staterna under återstoden av 1800-talet var anmärkningsvärt få. De 
större konflikterna utkämpades mellan Paraguay och dess grannar på 
1860-talet och det s k salpeterkriget som utbröt med Bolivia och Chile 
å ena sidan och Peru å den andra, samt Mexikos krig mot USA på 
1840-talet. Under 1900-talet har Latinamerika varit ännu fredligare. 
Vid sidan av några mindre gränskränkningar finns endast Chacokri
get på 1930-talet mellan Paraguay och Bolivia att notera. 

Fram till vår tid har Latinamerikas geografiska avstånd till världs
politikens oroscentra och mera agressiva·stormakter på några undan
tag när inte aktualiserat faran för militära interventioner. 

Mot denna bakgrund framgår det att den latinamerikanska milita� 
rismen inte närmare sammanhänger med agressiv utrikespolitik. 

De latinamerikanska generalerna är fullt nöjda med den heroiska 
gloria de kunnat låna från befrielsekrigens alltmer avlägsna epok. 
Krigsmaktens starka ställning har inte en utrikespolitisk utan en i!).ri
kespolitisk förklaring. 34> 

Under Caudillos var militarismen nationalistisk och nominellt 
demokratisk trots att Caudillos nästan alltid kom till makten genom 
att bruka våld. Trots att somliga av dem var auktoritära, föregav de 
att de utövade makten för en demokratisk regering så snart som de 
återupprättat ordningen. De bildade "demokratiska partier" och le
galiserade sina regimer vid valurnorna. Men det hände sällan att 
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någon av dem avstod från makten frivilligt. När en Caudillo själv 
hade goda föresatser att dra sig tillbaka för en civil regering fick han 
inte det för den arme som han var beroende av. 35l 

Professionalismen 

Under 1900-talets två första decennier försvann Caudillismen. 
Samtidigt förändrades krigsmakten och därmed militärens ställning. 
Tidigare hade bland de militära cheferna funnits ett pittoreskt inslag 
av självutnämnda generaler. 

Militärakademier kom att bli obligatoriska för officerskarriären. 
Utländska instruktörer inkallades som lärare åt kadetterna och un
dervisade i modern krigföring. Det militära skrået kom därigenom på 
ett helt annat sätt än tidigare att avgränsas från samhällets övriga 
skikt. Manskapets rekrytering kom att förändras. De godtyckliga 
utskrivningarna ersattes med rekryteringsformer som .utvecklades till 
allmän värnplikt även om värnplikt i Latinamerika bara tillämpades 
på den fattiga delen av befolkningen. 

Genom bättre ledning och moderna vapen kunde en liten militär 
trupp hålla beväpnade folkmassor i schack. En revolution måste där
för, för att ha någon framgång, utföras av dessa militärförband. 36) 

Framväxten av en organiserad kår officerare som var sysselsatta 
med militär planering i stället för nödutryckning i krigstid eller med 
officersyrket som hobby, sammanhänger med för det första statens 
centralisering och för det andra den industriella revolutionen. Den 
militära professionalismens betonande av tekniskt och organisato
riskt kunnande var en produkt av tidigt artonhundratal i Europa 
medan andra elei;nent t ex den militära hederskodexen kunde spåras 
mycket längre tillbaka i tiden. Den militära professionalismen föddes 
i Frankrikes, Englands och Preussens officerskolor. Därifrån kom 
den till USA, där den amerikanska militärens professionalisering 
markerades av upprättandet av West Point akademin år 1802. Om
kring ett århundrade senare började professionaliseringen av militä
ren i Sydamerika, liksom i USA under stort inflytande av preussiskt 
och franskt militärtänkande och lokaliserad till skolor med övervä
gande teknisk inriktning.37l 

Utvecklingen från militära amatörer till professionella experter 
hade tagit knappt två hundra år. I de flesta länder kan militären i dag 
förfoga över större ekonomiska resurser än andra yrkesgrupper. I 
många länder har den' såväl politiskt som ekonomisk makt, vare sig 
den utövasclirekt eller indirekt. 

Professionaliseringen kah enligt S P Huntington uppdelas i tre 
komponenter: 
1) Yrkesskicklighet
2) Social ansvarskänsla
3) Korporativa lojalitete{ mot yrkeskolleger

Militärerna kan beskrivas som en yrkeskår. De är experter när det
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gäller att organisera och verkställa våld, anser sig ha ett särskilt an
svar mot staten, har starka yrkesmässiga traditioner och fast organi
sation.38l 

Den militära professionalismen har låtit latinamerikanska militärer 
stödja tekniskt framåtskridande och ekonomisk utveckling. Armeof
ficerare i Argentina och Chile gick i spetsen när det gällde att kräva 
moderna kommunikationer. Under 1900-talet och framför allt efter 
andra världskriget har de yngre tekniskt utbildade officerarna ställt 
krav på industriell beredskap. I Argentina och Brasilien där en tung 
industri hade börjat byggas upp, fordrade de att en modern krigsin
dustri skulle etableras. 

Instituto Militar de Engenharia i Rio de Janeiro har haft samma 
betydelse för det moderna Brasilien som West Points ingenjörsutbild
ning hade i USA under 1800-talet. Skolans historia speglar de föränd
ringar som skedde, när det gällde teknisk utbildning 'i Brasilien. Sko
lan grundades 1928 som skola för teknisk utbildning, Escola de Eng
enharia, övergick år 1934 till armens tekniska skola, Escola de Tec
nica do exercito. Vid andra världskrigets början var det den enda 
skola i landet, som utbildade metallurgiska ingenjörer. År 1947 inrät
tades en ingenjörskurs i bilteknologi och på 19S0-talet en i elektrotek
nik då även utbildningen i kärnfysik-startades. I dag ges till civila och 
officerare ingenjörsutbildning i elektroteknik, mekanik, kemi samt 
kärnfysik såväl som kurser i kommunikation och metallurgi. Staten 
har endast genom denna utbildningsanstalt försett landet med högut
bildade tekniker. 

Sedan första världskriget har brasilianska officerare ansett att lan
det borde göra sig kvitt sitt beroende av utländska vapenleverantörer. 
Armens fabrikstillverkning av tunga vapen var koncentrerad till Rio 
de Janeiro och Sao Paulo och en fabril,<: för lätta vapen finns bl a i 
Itajoba. 

Ar 1960 importerades bilar, jeepar, lastbilar; pansarfordon och 
stridsvagnar från USA. I dag tillverkar ;Brasilien självt dessa. År 1968 
producerade armen till mycket höga kostnader de vapen som de tidi
gare erhållit billigare från USA. 

År 1975 avslutade armen sin egen produktion av vapen till förmån 
för kontrakt med privata och statsägda företag, då tidigare erfaren
heter av kontrakt med den civila industrin för produktion av militära 
jeepar och lastbilar hade varit positiva. 

Ar 1969 bildade militärregeringen ett bolag med statligt och privat 
ägande för tillverkning av bl a privatflygplan, helikoptrar, jaktplan 
och transportplan. Flottan hade samarbetat med den civila industrin 
vid skapandet av en varvsindustri som gjort Brasilien till exportör av 
last- och tankfartyg. Den byggde även kryssare på brittisk licens samt 
u-båtar.

I dag exporterar Brasilien lätta vapen, stridsvagnar, pansarfordon,
jaktplan och patrullbåtar. 39l 
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I Argentina dominerades stålindustrin helt av Sociedad Mixta Side
rurgia Argentina och Altos Hornos Zapla. Sociedad Mixta Siderurgia 
�gentina grundades år 1947 och syftet var att starta en stålproduk
tion som kunde trygga framväxten av en argentinsk metallindustri. 
Planen hade utarbetats av militären som red.an från början fick an
svar för den statliga andelen i företaget. Ar 1975 uppgick denna 
��atliga andel till 99 % och representerades av en militär myndighet. 
Aven Altos Hornos Zapla sorterar under militären. 40J 

Fram till första världskriget arbetade krigsmakten i Latinamerika 
på att stärka staten och i andra hand den militära beredskapen. Detta 
arbete rönte inte alltid uppskattning. 

Under 1930-talet uppmuntrades armen till att bidraga till den na
tionella utvecklingen. Efter den bolivianska revolutionen år 1952 fick 
qrmen till. uppgift att inrätta skolor för att lära indianerna läsa och 
skriva, personlig hygien och jordbruksteknik för att därigenom inte
grera indianerna i det bolivianska samhället. 

I Venezuela hade krigsmakten som mål att ge var och en av de 
S _ooo. värnpliktiga som varje år passerade krigsmakten en yrkesut
blldmng eller kunskaper som kunde användas i det civila livet. 41) 

Latinamerikanska officerare har rekryterats på olika sätt: 
1) Unga män har utvalts och utsetts till officersaspiranter och fått

praktisk erfarenhet och teoretisk utbildning vid fältförband
2) Aspirantutbildning vid krigsskolor
3) Officersfullmakter har utdelats till civilpersoner som politisk belö

ning
4) Förflyttning l!,V befäl från milis- eller gendarmeriförband till den

reguljära armeh
5) Befordran av underbefäl
6) Formellt erkännande av officersgrader som framgångsrika Cau

dillos eller gerillaledare lagt sig till med
Under .1900-talet har officersrekryteringen blivit mera yrkesmässig.

Det vanligaste sättet att få officersfullmakt är att utexamineras från
krigshögskolor, upprättade efter förebild från USA, Tyskland Eng-
land och Frankrike.

De latinamerikanska officerarna kommer sedan gammalt från skif
tande samhällskikt. De civila ledarna i Argentina och Chile kom från
samma elit som ställde officerare till krigsmaktens förfogande. I
Mexiko drog sig aristokratin tillbaka från eller förlorade social kon
takt med ·0fficerskåren. Dessa olika sätt att · rekrytera officerare kan
sammanhänga med att förhållandet mellan de militära och de civila
sektorerna på de två områdena under 1800-talet varit helt olika utfor
made. I Argentina och Chile hade den civila och militära eliten varit
sammanflätade och stått för social och politisk stabilitet. I Mexiko
hade däremot största delen av officerarna inte haft denna inställning.

Från slutet av 1800-talet ko.m ett växande antal armeofficerare att
rekryteras ur medelklassen medan sjöofficerare fortfarande hämta-
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des från aristokratin. I dag anses allmänt att arme-, sjö- och flygoffi
cerare kommer från medelklassen. Det förändrade mönstret för offi� 
cersrekryteringen under 1900-talet kan bero på: 
1) Officersyrket blev mindre attraktivt för eliten efterhand som

aristokratiska •värderingar som heder, ära och individualism ersat
tes med yrkesmässiga normer såsom disciplin och ansvar

2) Yrkesarmeerna erbjöd lockande möjligheter till karriär för unga
män ur medel- och arbetarklassen

3) I allmänhet motsvarade officersyrket mönstret för de lägre klas
sernas ökade deltagande och de högre klassernas minskade infly
tande inom flera andra slag av offentlig och enskild verksamhet

4) Medelklassregeringarnas försök att skaffa sig en välvilligt inställd
militärledning
Efter examen vid officersskolor överförs officerarna normalt till

trupptjänstgöring. Befordran i fredstid bestäms av vakanser i de 
högre graderna. Befordringarna går långsamt, utom för dem som har 
inflytande, om rutinen inte bryts av framgångsrika statskupper eller 
av krig. 

Vid majors eller överstelöjtnants grad äger en uppdelningsprocess 
rum. Vissa officerare med stor lämplighet eller inflytelserika förbin
delser kommenderas till högre skolor, ofta i USA eller i ett latiname
rikanskt land. Andra officerare kommenderas till stabstjänst, som 
instruktörer eller organisatörer eller avdelas för tjänstgöring vid stat
liga, ekonomiska organisationer eller utvecklingsorgan. Efter högre 
utbildning återförs de mest lovande till trupptjänstgöring som bat�l
jons- eller regementschefer. De kommer i åtanke fö� bef'.ordran. tillhögre stabs- eller chefposter. Om de fortsätter att visa sig_ dughg�,
bibehåller sina förbindelser och överlever politiska omstörtnmgar blir 
de generaler. Återstoden av officerare fortsätter efter någon högre 
utbildning med trupptjänst eller specialtjänst inom sina respektive 
truppslag, i provinsgarnisonerna eller gränsområdena. De befordras 
långsamt ocp. når inga högre befattningar: 42l 

Krigsmakten är inte bara den effektivast orgamserade sammanslut
ningen inom en stat. Den utgör en korporation med en högt utvecklad 
solidaritetskänsla som i många fall åtnjuter betydande förmåner och 
strävar efter att skydda eller utvidga sina privilegier som korporation. 

I de flesta länder som varit utsatta för en militärkupp ökar den 
militära budgeten kraftigt, militärerna blir delaktiga i belöningar och 
deras villkor förbättras avsevärt. Militären får förmåner som kan 
jämställas med det romerska pretoriangardets. Det kan ifrågasättas 
om deras motiv har påverkats av förhoppningen om sådana belö
ningar, liksom fallet var med pretorianerna. 

En närmare granskning av de normala fallen militärkupper visar 
att det ofta har varit så och att ett • verkligt motiv för de militära 
interventionerna kan vara de enskilda officerarnas materiella intres
sen. I Venezuela finner man talrika exempel på detta. I Latinamerika 
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där armeerna inte har några verkliga stridsuppgifter mot yttre fiender 
och officerare och manskap saknar tillräcklig sysselsättning består 
deras liv av rutinövningar medan revolutionerna innebär möjligheter 
till befordran. 

Militären i Latinamerika kontrollerar alltid försvarsdepartementet 
och får allt mera inflytande över utrikespolitiken efter hand som 
castroismen kommit att spela en viktig roll för förhållandet mellan de 
latinamerikanska länderna. Endast Costa Rica och i något mindre 
utsträckning Mexiko kontrollerar helt sin krigsmakt. Överallt annars 
utgör militären en grupp som är oberoende av staten. Krigsmakten 
bestämmer själv sin storlek, utrustning och hur stor del av budgeten 
som skall avsättas för försvaret. 

Militärens lönenivå är hög jämfört med medelinkomsten. De civila 
regeringarna friar till militären och överträffar varandra i sin iver att 
sörja för officerskårens bästa, för att på så sätt göra den mindre 
benägen att genomföra militärkupper. 

Det finns också ett överflöd av generaler och t o m fältmarskalkar. 
Det delas ofta ut förtidspensioner som motsvarar full lön till office
rare. Många extra förmåner ges också åt militären, såsom: fri skol
gång för deras barn, undantagsförmåner vid beskattning av import 
och lyxiga militärklubbar. Dessa personliga privilegier är inte den 
största posten i budgeten. De verkligt stora utgifterna gäller prestige� 
betonad militär utrustning som måste importeras. Kryssare och han
garfartyg ges som tröst till flottan för att kompensera den för armens 
större politiska inflytande. 43l 

En framträd<!nde plats på den militära värdeskalan intar kårandan. 
De latinamerika'.'nska armeerna ärvde en stark kåranda från den span
ska regimen. Kårandan har en motsägelsefull historia inom de latin
amerikanska officerskårerna. De olika försvarsgrenarna har skilda 
intressen och inställningar. Inom en och samma försvarsgren, särskilt 
inom armen, kan officerskåren vara splittrad. Rivalitet och intresse
konflikter existerar mellan de förband söm ingår i försvarsgrenen 
som en följd av motsatta politiska och ideologiska uppfattningar. 
Den kan ta sig uttryck i bildandet av loger och klubbar. Inom vissa 
officerskårer kan det råda oenighet mellan dem som anser att militä
ren skall hålla sig till militära angelägenheter och dem som tror på en 
högre nationell uppgift för militären. Trots inre motsättningar visar 
officerarna en enad front utåt om deras privilegier hotas. 

Den militära lojaliteten i Latinamerika ligger på två plan. Office
rarna svär trohetsed till landets författning. Men de är även .arvtagare 
till en äldre tradition, där de är bundna av personlig lojalitet till sina 
chefer och kamrater. Det senare bandet har stärkt det latinameri
kanska samhället och är i stor utsträckning ett arv från Spanien. Den 
dubbla lojaliteten har lett till ständiga slitningar inom krigsmakten. 

Värderingar och synpunkter som officerarna skaffat sig i det mili
tära påverkar även deras uppfattning om världen utanför. Det rnili-
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tära tänkesättet leder ofta till en konservativ livsåskådning. Föränd
ringar stör ordningen eller fordrar att man skapar en ny ordning. Den 
militära institutionen är till sin form och status samt till sina förmå
ner och privilegier beroende av det samhällssystem under vilket den 
tillkom. Förändringar i systemet betraktas därför som ett hot. Nära 
besläktad med dessa attityder är den auktoritära inställningen och 
benägenheten till diktatur. Den militära professionella organisatio
nens former med dess betoning på effektivitet, samordning och un
derordnande kan antas värdera auktoritära attityder högre än demo
kratiska. 44) 

Militarismen 1918-1963 (populism och reformism) 

Under åren 1918 till 1958 bestämdes den latinamerikanska militä
rens politiska roll huvudsakligen av dess inställning till kommunism 
och fascism. De ryska och mexikanska revolutionerna riktade medel
klassens, de intellektuellas, studenternas och en del av de organise
rade arbetarnas uppmärksamhet på möjligheten att lösa de egna pro
blemen revolutionärt. Detta motarbetades bl a av den jordägande 
oligarkin.45l 

Från och med 1920-talet drabbades länderna i Latina.merika av 
ekonomiska kriser, som berodde på de internationella konjunkturer
nas växlingar på världsmarknaden. Detta ledde till att regeringarna, 
antingen de var liberala eller konservativa, föll samman. Den nya 
generationens professionella officerare såg sin chans eller plikt ·att 
ingripa i sina länders politik. 

Alianza Popular ,Revolucionaria Americana. i Peru (APRA) grun
dades år 1924 av Victor Raul de la Torre och var det parti som under 
mellankrigstiden mest ivrade för reformer. I Peru ingrep armen mot 
APRA varje gång detta parti eller dess allierade vann 'riågot val eller 
var nära att vinna åren 1931, 1933 och 1948.46> 

Statskupper brukade äga rum så snart en i fria val tillsatt regering 
försökte sig på sociala reformer eller när ,ett vänster- eller arbetarparti 
befarades vinna politisk kontroll. Detta skedde år 1930, då den eko
nomiska krisen hotade att släppa lös en social och politisk omvälv
ning i Argentina, Då ledde general Jose F Uriburu en statskupp för de 
ultrakonservativas räkning. I Chile däremot utfärdade militären lagar 
av progressiv natur under åren 1924-1925, men dessa tillämpade,s 
sällan. I Brasilien blev Luis Carlos Prestes kommunisternas ledare, en 
ung officer som hade deltagit i en misslyckad militärkupp mot presi
dent Artur Bernardes. 47l 

I Bolivia fick konflikten med Paraguay, Chacokriget 1932-1935, 
stora sociala konsekvenser. Den ledde till att indianerna, som införli
vats i den bolivianska armen, för första gången kunde känna sig som 
medlemmar av nationen och påbörja sin politiska skolning. Detta 
gjorde dem två decennier senare till försvarare av den latinameri.: 
kanska revolutionen. 
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Unga armeofficerare i Bolivia bildade vid denna tid en loge, kallad 
Rag6n de Patria (RADBPA), med syfte att uppnå modifikationer i 
regeringens traditionella handlingsmönster, vilket försatt landet i en 
prekär situation. 48> 

Fascismens frammarsch i Europa och de konservativa militärdikta
turernas utbredning efter år 1930 banade väg för den "pretorianska 
demagogi" som företräddes av Juan· Domingo Per6n och hans liv
vakt i Argentina. Militarister av denna typ använde sig i stor utsträck
ning av demagogisk retorik och av fascistisk propagandateknik och 
organisatoriska metoder, 

Ofta ingick de ett politisk konkubinat med kommunisterna. Dessa 
militära diktaturer av fascistisk typ kan inte jämföras med 1800-talets 
Caudillos, men de var inte heller konservativa som diktaturerna i 
början av 1900-talet. Deras mål var liksom nazisternas makt och de 
fördelar som innehavet av makt medförde. De ansträngde sig att 
binda massorna till sig. De vädjade till deras önskningar och för
hoppningar och förde en politik som ville utvidga hemmamarknaden 
och skydda den inhemska produktionen mot import. Denna politik 
ledde till en statsreglering av ekonomin och en ökad industrialisec 
ringspolitik. För att utvidga den inhemska marknaden blev det nöd
vändigt att genomföra sociala reformer för att därigenom öka köp
kraften hos större delen av befolkningen. De sociala reformerna bi
drog även till att tillmötesgå kraven från den framväxande arbetar
klassen. Det hade således bildats populistiska regeringar vars pro
gram var en kombination av industrialisering och sociala reformer. 
Dessa regering8:r hade lyckats manipulera arbetarklassen så att den 
såg dem som siha ledare och de vann massanslutning. Populismen i 
Latinamerika kan ses som en allians mellan delar av det urbana indus
triella borgerskapet och stora delar av arbetarklassen. Denna insta
bila och motsägelsefulla allians förklarar varför latinamerikansk po
pulism har haft så starka underströmningar både av fascism och 
socialism. Denna militarism avlägsnade på sina håll krigsmakten från 
dess traditionella bundsförvant, den jordägande oligarkin. 49> 

Per6ns diktatur i Argentina var dualistisk. Den stödde sig på en 
allians mellan militären och arbetarna, på ett kompanjonskap mellan 
de reguljära styrkorna och· fackföreningsrörelsen samt det av Per6n 
uppbyggda peronistiska partiet. Armen var ett fundamentalt och 
oumbärligt bålverk för Per6ns regim. Detsamma var det stöd från 
arbetarklassen som Per6n lyckats skaffa sig, då han år 1943 var 
statssekreterar� i arbetsdepartementet. Han lyckades med att infil
trera fackföreningsrörelsen. Den andra civila organisation han stödde 
sig på och personligen stod i spetsen för var det peronistiska partiet. 
Det bildades år 1949 och var en sammanslagning av vissa nationalis
tiska grupper, bl a några tidigare ledare i det radikala partiet och 
största delen av arbetarpartiet. 

Regimen var dualistisk och båda elementen var lika nödvändiga. 
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Per6n stod i spetsen för dem båda. Det var en union mellan militära 
och civila organisationer. Per6n stod både de facto och de jure i 
spetsen för den reguljära armen. Samtidigt var han ledare för den 
peronistiska rörelsen. Han kunde upphäva alla beslut, övervaka kan
didatnomineringen och bestämma dagordningen. 

Per6n överlevde genom att spela ut den ena organisationen mot 
den andra. Det var fackföreningsrörelsen som i oktober 1945 försäk
rade sig om att han skulle ställa upp som presidentkandidat. Och det 
var den peronistiska milisen som i juni 1955 deltog i kuvandet av 
militärkuppen mot Per6n. 

Per6ns frieri till de reguljära styrkorna intensifierades och avmat
tades, allt enligt stundens politiska krav. Under hans andra mandat
period var förhållandet det motsatta. Ekonomin i landet sviktade. 
Per6n tvingades nu moderera sin arbetarvänliga politik och försökte 
i motsvarande grad befästa sitt stöd hos militären. soi 

Argentinska armen som bidragit till Per6ns maktövertagande och 
konsekvent stött honom under tio år gjorde revolt och avsatte honom 
år 1955. Horowitz hävdar att peronismen, som hade uppenbara ideo
logiska samband med fascismen och organisatoriskt med nazismen 
inte kan ses som en kopia av någondera.51) 

Efter andra världskriget har den allmänna inställningen bland la
tinamerikanska officerare varit att deras länder behöver utvecklas 
ekonomiskt. Många officerare skyllde underutvecklingen på de civila 
politikerna. En stadig ekonomisk tillväxt kunde inte uppnås hävdade 
de, då de civila regeringarnas politik kännetecknades av motsätt
ningar och osäkerhet. Kontinuerliga dispyter om det politiska spelets 
regler, lagstiftningens obeslutsamhet och dröjsmål, demagogiskt upp
eggande av massorna samt gerillarörelser ansåg många officerare 
hämmade ekonomisk utveckling. Denna inställning . till civil politik 
ledde till militär intervention under efterkrigstiden. 

När det gäller Latinamerika är militarismen inte bara något "mili
tärt" i rent professionell mening utan problemet måste även förstås 
främst som ett socialt fenomen med politiska och ekonomiska dimen
sioner. Sedan 1930-talet har militärens politiska roll blivit alltmer 
väsentlig. Det var vid denna tid som de reguljära styrkorna alltmer 
tenderade att fungera som en enhet på den politiska arenan och störta 
konstitutionella regimer. 

De officerare som blev presidenter skiljde sig från 1800-talets Cau
dillos genom att de kom till makten genom interventioner av de enade 
försvarsgrenarna och inte i spetsen för grupper bestående av person
liga anhängare. En av orsakerna till militärens förändrade ställning 
var utvecklingen av den militära teknologin. De ideologiska riktning
arna inom krigsmakten var en annan faktor. De olika rörelserna 
inom krigsmakten påverkade militärens politiska ställningstagande. 
Reformistisk militarism av olika slag uppkom även tidigt i Latiname
rika. Särskilt under 1940- och 1950-talen ingicks allianser bestående 
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av yngre armeofficerare, den växande medelklassen samt de intellek
tuella, som var i opposition mot den gamla ordningen, t ex i Vene
zuela. I oktober 1945 intervenerade en militär junta, Union Patriotica 
Militar (UPM), i Venezuela, bestående av armeofficerare, till förmån 
för det reformistiska partiet Accion Democratica (AD). En av de 
faktorer som hade drivit militärjuntan till kuppen var president Ang
arito Medinas underlåtenhet att professionalisera armen. De ambi
tiösa välutbildade unga officerarnas karriär blockerades av  presiden
tens vänskapspolitik med de gamla officerarna. Dessa gamla genera
ler hindrade moderniseringen av militären. Juntan gjorde slut på 
denna hegemoni genom att pensionera de äldre officerarna. Armen 
fick nästan fullständig frihet när det gällde planerandet av sin yrkes
mässiga utveckling. Den därpå följande perioden av AD-styre blev 
politiskt orolig. Militären, vars unga officerare utförde kuppen för 
att avpolitisera och professionalisera armen var inte immuna mot 
snabb politisering. 

Genom att de blev involverade i AD kom officerare och soldater att 
indragas i politiska strider. Militärens intervention kom andra sam
hälleliga grupper att tro att även deras· problem kunde lösas om de 
fick militären att handla. Förändringar av professionalismen blev 
omöjlig i dennfi konspiratoriska miljö. Vid president- och kongress
valet 1948 segrade AD:s kandidat R6mulo Qallegos och bildade en 
samlingsregering med de två andra största partierna, men skapade en 
mycket AD-.partibunden offentlig förvaltning. 

AD drev igenom en jordreformlag och massmobiliserade arbetare 
och bönder i fack- och bondeföreningar. Då det började ryktas om 
att AD skapat "en beväpnad partimilis intervenerade ännu en gång 
samma grupp inom armen som lyft AD till makten och tog själv över 
kommandot. 

Mellan åren 1948-1958 rådde militärdiktatur i Venezuela. År 1958 
intervenerade krigsmakten återigen till förmån för AD. En civil-mili
tär junta bildades och allmänna val utlystes. 52

>

Under 1940- och 1950-talen hade folkvalda civila vänsterregimer 
kommit till makten i Latinamerika. Men de blev, delvis till följd av 
sin oförmåga att upprätthålla den inre ordningen, ett l�tt byte för 
militära ledare. Genom militärkupper tog Manuel Odria makten i 
Peru, Rojas Pinilla i, Colombia, Perez Jimenez i Venezuela och Ful
gencio Batista på Kuba. Då det rådde ekonomisk högkonjunktur 
under böi;jan av deras regeringsperioder föreföll de sitta säkert vid 
makten. Men .. alla dessa, diktaturer störtades genom militärkupper 
inom loppet av några år (1950-1955).53> 

Det kubanska experimentet och den av Fidel Castro ledda gerillans 
seger över diktatorn Batistas yrkesarme har ofta beskrivits som bör
jan till en omdaningsprocess. Men den var åtminstone vad beträffar 
relationerna mellan krigsmakten och den politiska makten en fort
sättning på en redan existerande tendens i den samhälleliga struktu-
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ren. I fallet Kuba är det viktigt att hålla i minnet att det år 1933 utbröt 
två revolutioner. Den första störtade diktatorn Gerardo Machado 
och den andra som leddes av dåvarande sergeanten Batista och andra 
underofficerare i ledningen behöll makten till år 1959. Kubas yrke
sarme upphörde därmed att vara i händerna på gamla generaler och 
övergick till de framgångsrika yngre revolutionära officerarna. 

��tist�s �ilitär:egering skilde sig från föregångarna genom att 
stödJa sig pa officerare av lägre rang. Därför började efter 1933 
banden mellan de kubanska storgodsägarna och den militära hierar
kin att försvagas. 

Efter ett interregnum (1944-1952), under vilket Batista inte for
mellt innehade makten men fortsatte att vara Kubas starke man före
tog han den 10 mars 1952 ännu en statskupp med hjälp av krigsmak
ten. Batista mötte denna gång mostånd från flera grupper i samhället. 
Särskilt aktiva var liberala och katolska grupper inom Havannas uni
versitet och det ortodoxa partiet som förde en kampanj mot korrup
tion och rättsröta inom samhället. 

Den hårda diktaturen och korruptionen ledde till den reaktion som 
förde Castro och hans män till makten under början av 1959. Castro 
och hans anhängare startade en upprensning inom krigsmakten och 
avrättade en mängd subaltern- och underofficerare. Därmed för
svann Batistas sympatisörer ur krigsmakten. 54l 

Det fanns i den politiska processen på Kuba två element som gene
rellt skiljde den från tidigare revolutionära rörelser i Latinamerika. 
För det första uppträdandet av ett nytt slags militärorganisation, 
Fueras Armadas Revolucionarias (FAR) och paramilitära grupper av 
varierande betydelse som definitivt remplacerade den gamla skolans 
yrkesmilitärer. För det andra strävan att konsolidera de olika revolu
tionära sektorerna i ett enda militärt avantgarde, det nuvarande kom
munistpartiet, Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Tiden fram till 1967 kännetecknades av olika stadier i den politiska 
processen. Framför allt rörde det sig om en samordning av de olika 
politiska grupperingarna, som dock stördes av interna meningsmot
sättningar. Under år 1965 började gruppen runt Castro ta ledningen 
och kunde räkna med samarbete med kaderna inom Partido Socia
lista Popular (PSP det gamla kommunistpartiet). 

PCC hade bildats i slutet av 1965 då dess styrelse bekantgjordes. 
Det nära sambandet mellan krigsmakten och den politiska makten 
belystes av det faktum att sex av de åtta partibyråledamöterna och 
cirka 70 "o/o av centralkommittens medlemmar var officerare i aktiv 
tjänst 1967. Militären är i hög grad integrerad i den politiska appara
ten och utgör regimens verkliga stöttepelare, särskilt som PCC allt
jämt har långt kvar till den perfekta organisationen. Det är partiet 
som integrerats i revolutionsarmen. 

Alltifrån Castroregimens start började rebellarmen som den då 
kallades att parallellt fylla funktioner som var vitt skilda från den 
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gängse militärrutinen i Latinamerika. Den styrde och administrerade 
Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). Det kubanska 

· jordbruket blev mer och mer militariserat. Redan i samband med
jordreformens början spelade armen en väsentlig roll. Jordbruket
dirigerades från en nationell kommandopost, Puesto de Mando.

Militariseringen av jordbruket gjorde det möjligt att genomföra en
rad reformer över hela landet utan att genom en många gånger be
svärlig övertalningsprocedur . behöva vinna böndernas frivilliga an
slutning. Mängden gödningsämnen, material och odlingsteknik -
allt bestämdes på "teknokratisk" nivå. Militariseringen påskyndades
för att komma tillrätta med den allmänna oredan inom landet, liksom
med det passiva motståndet från det växande antalet ovilliga arbe
tare. Den kubanska befolkningen blev mer och mer underställd par
tiet och . armen. Samtidigt skedde inom ramen för den revolutionära
offensiven en militarisering av hela den kubanska ekonomin. Office
rare tog hand om provins- och kommunalförvaltningen (man hade
tills vidare avskaffat de poster som brukat tillsättas i val). De deltog
även aktivt i alfabetiseringskampanjen. Den kubanska krigsmakten
är följaktligen extremt politiserad, då den tillsammans med bondebe
folkningens stöd utgör ryggraden i det socialistiska Kuba och dess
kommunistparti. Ett omfattande medlems-, värvnings- och propa
gandaarbete bedrivs inom de militära leden.

År 1965 hade det inom FAR l:iildats 1304 celler och några sektioner
över denna nivå. I cellerna ingår alla kommunister på kompaninivå
utan hänsyn till rang. Men konsolideringen var ännu inte slutgiltig.
Detta förklarar de ständiga bytena av chefer och de återkommande
omorganisation,erna på såväl militär- som partinivå.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Castroregimen efter 1959 har
fortsatt att institutionalisera eller integrera den omorganiserade krigs
makten i statens politiska organ. Man eftersträvade att skapa ett
avantgardeparti, som skulle gå i spetsen för utvecklingen och som
inte var skilt från andra samhälleliga sociala grupper inklusive armen.
Den traditionella militären hade försvunnit och inom den nya krigs
makten försökte man indoktrinera dess medlemmar. Krigsmakten
hade igen blivit nationens förmyndare.

Utvecklingen mot ett auktoritärt samhälle skedde snabbt. Samti
digt tog Castro mer och mer över makten och koncentrerade den till
sig själv, som en modern efterföljare till de traditionella Caudillos
som lik�om han var karismatiska ledargestalter.

Den kroniska bristen på vissa varor kan inte bara ha orsakats av
USA:s hand�lsblockad utan beror också på bristfällig centralplane
ring samt på att exporten oftast ges prioritet framför inhemsk kon
sumtion. Vilket visar att Castroregimens svårigheter är likartade dem
som drabbar de andra militärdiktaturerna i Latinamerika, trots de
olika ekonomiska system de representerar.

Påståendet att Castro hela tiden skulle ha varit världskommunis-
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mens redskap är lika litet sanningsenligt som den romantiserade bil
den av hans regering som ett offer för USA:s agression. Castroregi
mens politik gentemot USA var en reaktion mot det etablerade nord
amerikanska förmyndarskapet som råder i Latinamerika. 

Castros revolutionära program var i början vagt. Då de tidigare 
kubanska demokratiska experimenten misslyckats kom han emeller
tid mer och mer att söka stöd· hos kommunisterna. Men det var inte 
förrän under 1970-talet som de moskvatrogna kommunisterna kom 
att inta ledande poster inom regeringen. Detta ledde till den interven
tionspolitik som Kuba kom att föra i Afrika och Centralamerika. 

Krigsmakten i de latinamerikanska länderna har efter den ku
banska revolutionen som främsta militära uppgift att förhindra geril
larörelsernas omstörtande verksamhet. 

Gerillarörelserna har vuxit fram inspirerade av och ibland direkt 
understödda av Kuba.55l 

Nymilitarismen 1964-1982 

Under 1960-talet uppträdde ett nytt slags militärregeringar på de11 
latinamerikanska scenen. De var varken så traditionella som 1930-ta
lets regeringar eller så progressiva som & som framträdde efter andra 
världskriget. Vad som skilde dem från sina företrädare var de mili
tära ledarnas beslut att förbli i ämbetet tills de hade avslutat landets 
politiska och ekonomiska rekonstruktion. Denna nya typ av militär
regering var autokratisk, ibland brutal, då det gällde den statliga 
övervakningen av landets ekonomiska utveckling. 

Militära ingripanden under 1960- till 1980-talen, med början i Bra
silien år 1964, var markant olika de interventioner som hade före
kommit tidigare. Mellan åren 1960 och 1964 hade latinamerikanska 
armeer brukat sina vapen främst för att ersätta civila ledare med 
andra som de bättre föredrog. Generalerna som tog över efter 1964 
kom däremot för att stanna. De officerare som hade organiserat 
autokratiska regeringar under tiden efter 1964 drevs av mer än sin 
traditionella fruktan för en marxistisk revolution. De drevs även av 
en tilltagande besvikelse över en liberal demokratisk politik. Vad som 
störde dem var inte det demokratiska spelets regler i sig utan regering
ens inverkan på den nationella utvecklingen. Ofta hade konstitutio
nella regeringar, fast de haft goda avsikter, lett till politisk oordning 
och ekonomisk stagnation. I stället för att styra med fast hand hade 
de civila enligt de utvecklingssinnade officerarna tolererat och i vissa 
fall uppmuntrat intensiva sociala och politiska konflikter. De strä
vade efter demagogiska mål som ledde dem till att lugna konsumen
terna snarare än att främja den slags kapitalackumulering som be
hövdes för att uppnå ekonomisk tillväxt. Även om dessa uppfatt
ningar många gånger förvrängdes av militärens snäva syn på politisk 
ordning och ekonomisk utveckling ledde de till att militären grep 
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makten och organiserade autokratiska regimer i Latinamerika efter 
år 1964. 

Det främsta militära målet var skapandet av en mer ordnad politisk 
process, fri från osäkerhet och konflikter som traditionellt åtföljde 
diskussionerna om lokala regler och lagar. Militären själv hade även 

· bidragit till politisk instabilitet med periodvisa kupper som stöd för
en eller <lnnan aktör. Denna gång var officerarna beslutna att bryta
med det förflutna och skapa ett helt nytt politiskt system.

Där tidigare konservativa, populistiska och demokratiska refor
mister hade misslyckats väntade de sig att ha framgång genom att
tvinga meäborgarna att anpassa sig till politiska regler av militär
konstruktion. Ett andra mål för militarismen var att lägga grunden
för en stabil ekonomisk tillväxt. Efterkrigstidens utvecklingsteorier
och utvecklingsplaner i Latinamerika hade utgått från en satsning på
importsubstitutionsindustrialisering. Fastän imponerande tillväxttal
hade uppnåtts i en del fall medförde inte grundandet av konsumtions
varuindustrier någon större ekonomisk expansion i Latinamerika.
Den hejdade inte heller den politiska oro som orsakades av bl a oupp
fyllda löften av populistiska och demokratiska regeringar. I stället
fortsatte många länder att lida av periodisk inflation, brist på ut
Iandsvalutor och tilltagande ekonomiska motsättning�r mellan olika
befolkningsgrupper. Detta frestade utvecklingsinriktade officerare
och civila specialister, som var ivriga att få bruka statens auktoritet
för att göra ,slut på den politiska splittringen, att bygga upp en ny
ekonomisk ordning. Tillsammans upprättade de sina nya modeller av
militär auktoritär regim. 56>

\ 

Militärdiktaturer 
Brasilien, Argentina, Peru, Chile och Uruguay 

Brasilien 

Brasiliens tidigare republikanska tid kännetecknades av inrikespoli
tiska labila förhållanden och finansiella kriser där militärkupper och 
diktaturer avlöste mera demokratiska styrelseformer. Från 1930 do
minerades den politiska scenen under mera än två årtionden framåt 
av Getulio Vargas, pre�ident 1930-45 och 1951-54, långa tider med 
diktatoriska maktbefogenheter. Vargas stödde sig främst på arbetar
klassen och, lade genom lagstiftning grunden till flera sociala refor
mer. Han kundy däremot inte komma tillrätta med inflationen, Bra
siliens största ek:onomiska och politiska problem efter andra världs
kriget. Bland Vargas' efterträdare märks särskilt Juscelino Kubits
chek. Under dennes presidenttid 1956-61 gjordes stora insatser för 
landets industriella utveckling. Brasilien upplevde en period av eko
nomisk expansion i slutet av 1950- och början av 1960-talet, samtidigt 
som det politiska läget blev alltmer instabilt. 
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Inflationen och betalningsbalansproblemen - de traditionella pro
blemen i Brasiliens ekonomi - fick en allt allvarligare karaktär; 
fr o m 1962 började den dittills höga tillväxttakten kraft!gt minska. 
Under Kubitscheks efterträdare på presidentposten, Jamo Quadros 
och J oäo Goulart, tilltog de inrikespolitiska motsättningarna. Janio 
Quadros valdes till president med stor ma�oritet. Han kom till ��k
ten på ett progressivt program, som även mnefattade en neutr�hst�sk 
utrikespolitik. Efter bara sju månader vid makten drog han sig till
baka. Före avgången hade han vidtagit kraftfulla åtgärder mot infla
tionen stött Kinas inträde i FN och fört en försonlig politik mot 

' 
. 

Kuba. Avgången var ett led i maktkampen med kongressen som mte 
antagit något av hans viktigare reformförslag. De militära minist
rarna gjorde allt för att förhindra att hans vicepresident Joao Goulart 
skulle tillträda efter honom. Denne hade varit arbetsminister i Vargas 
sista regering och hade då tvingats avgå till följd av påtrycknin�ar 
från de högre militärerna. Men en bred massrörelse med ett visst 
militärt stöd garanterade att J oäo Goulart kunde installeras som pre
sident. 57l 

Goulart sökte neutralisera sina motståndare bland militärerna ge
nom omplaceringar av generalerna samtidigt som han bearbetade de 
lägre officerarna inom krigsmakten att stödja honom. Detta väckte 
starkt missnöje i högre militära kretsar. Inom officerskåren ansåg 
man att Goularts politik innebar en underminering av disciplinen 
inom krigsmakten. Vid ett massmöte i Rio de Janeiro undertecknade 
Goulart två dekret. Det ena innebar förstatligande av de privatägda 
oljeraffinaderierna. Det andra innebar början till en jordreform i 
centrala Brasilien. Dessa två dekret och det faktum, att presidenten 
uppträdde på mötet tillsammans med den radikala vänsterns ledare, 
Leonel Brizola, tolkades av många som ett tecken på var Goulart 
tänkte söka stöd i fortsättningen. 58l 

På grund av det labila politiska lä.get i Brasilie.n sammankallade 
president Lyndon B Johnson den 3 mars 1964 alla USA:s ambassadö
rer i Latinamerika till en konferens i Washington. Thomas Mann, 
regeringens rådgivare i latinamerikanska frågor, hade dragit upp rikt
linjerna för en politik som innebar att USA inte längre skulle avbryta 
förbindelserna med de militärjuntor, som störtade demokratiska re
gimer i Latinamerika.59l Uppmuntrade av USA:s inställning till bil
dandet av en militärregering i Brasilien, genomfördes en oblodig 
statskupp under ledning av cheferna för de tre försvarsgrenarna. Den 
av militärledningen utsedde presidenten, fältmarskalken Humberto 
Castello Branco, tog som sin uppgift att genomföra ett ekonomiskt 
saneringsprogram, föranlett av det ytterst prekära ekonomiska läget 
- stagnation inom industrin, drygt 90 % inflation, svag betalnings
balans m m.

Brancos militärregering skulle komma att bli normgivande för mi
litären i flera andra latinamerikanska länder. 60l'Militären som stör-
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tade president Joäo Goulart, var en på många vis unik grupp latin
amerikanska militärer, som tog steget in i politiken. Den hade något 
bland latinamerikanska officerare så ovanligt som krigserfarenheter. 
Brasilien hade under andra världskriget, efter åtskilliga diskussioner 
mellan presidenterna Getulio Vargas och Franklin Roosevelt, skickat 
en division till Europa där den deltog i den allierade invasionen av 
Italien. 

Det var officerare som år 1949 var verksamma vid bildandet av 
krigshögskolan i Rio de Janeiro. Escola Superior de Guerra som lett 
den brasilianska expeditionskåren i Italien och som ansåg att den 
brasilianska krigsmakten måste börja spela en mer aktiv roll i landets 
ekonomiska och politiska utveckling. Amerikanska militära rådgi
vare hjälpte till att organisera krigshögskolan som till skillnad från 
sin förebild, USA:s National War College, accepterade att civilperso
ner deltog i kurserna. Affärsmän, högre statstjänstemän, katolska 
präster och universitetslärare utgjorde närmare hälften av krigshög
skolans elever. Grunden lades till ett nära samarbete mellan brasi
lianska officerare och näringslivet, speciellt med industriägarna i Sao 
Paulo. Detta samarbete kulminerade med militärkuppen år 1964, då 
krigsmakten tog på sig ansvaret för l�ndets ekonomiska utveckling, 
ett ansvar som den ansåg att de civila politikerna, från Vargas och 
Kubitschek till J anio Quadros och Goulart, kompromissat med i sina 
försök att, som militären såg det, skaffa sig lättköpt popularitet 
bland massorna. 

Militärens civila allierade var de politiker som hade blivit utslagna 
under 1950- och 1960-talens politiska val. I och med militärkuppen 
fick de sin chans att genomdriva en ny ekonomisk politik som harmo
nierade med militärens uppfattning av sin egen utvidgade roll som 
garanter för landets ekonomiska stabilisering och utveckling. 61 l 

Ekonomin ställdes under civila och militära specialister som fick i 
uppdrag att samordna de statliga verkens, utländska investeringarnas 
och brasilianska företagens bidrag till landets utveckling. 

Under den första fasen 1964-1967 koncentrerade sig den nya rege
ringen på att bekämpa den astronomiska inflationen, återupprätta 
investerarnas förtroende och avvärja arbetarklassens oro. 

När de hårda stabiliseringsåtgärderna hade verkat, främjades den 
ekonomiska tillväxtQn och man uppnådde rekordnivåer för industriell 
tillväxt åren 1968-1973. På den politiska fronten organiserades ett 
statskontrollerat tvåpartisystem. Men alla försök att återinföra 
demokratin i landet förhindrades. 

Den brasilianska strategin gick ut på att få igång en snar industria
lisering byggd på verkstadsindustrin. Den nya politiken ville genom 
olika stimuleringsåtgärder locka de utländska transnationella företa
gen att etablera fabriker i Brasilien. 

De militära kuppmakarna hade nära förbindelser med det utländ
ska kapitalet. General Golbery do Couto Silva var vid tillfället för 
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kuppen styrelseordförande i Dow Chemicals brasilianska dotterföre
tag. Generalerna Nelson de Meto och Jurocy Maglhäes hade vi? olika
tillfällen efter kuppen varit styrelseordförande vid L M Encssons 
dotterföretag i Brasilien. 

Den ekonomiska politiken fick avsedd effekt. Reallönerna för in
dustriarbetare sjönk första året. Inflationen minskade, �etalningsb�
lansen visade överskott och valutareserven steg. Denna mkomstpoh
tik ledde till att den reducerade gruppen av köpkraftiga konsumenter 
ytterligare fick reallöneökningar. På :fetta sätt ökade efterfr��an på
den nya typen av vara�tiga konsumtionsvaror som d�n bra�ih��ska 
industrin börjat masstillverka. Den snabba ekonomiska tillvaxten 
skedde på bekostnad av en allt skevare inkomstfördelning. Under de 
första åren efter militärens maktövertagande ökade oppositionen 
från arbetarrörelsen, studentorganisationerna och politiska mot-
ståndsgrupper. 

Perioden 1969-1974 var rekordår med en genomsnittlig årlig till
växt på 11 0/o. År 1974 kom de första tecknen på en kris. Tillväxttal�n 
sjönk, priserna började öka och handelsbalansen ha�e ett kraftigt 
underskott. I mitten av år 1977 ägde de första allvarliga studentde
monstrationerna rum. Olika inflytelserika grupper krävde återgång 
till demokrati. 

Efter år 1978 har vissa förändringar skett. Presscensuren har av
skaffats och en del politiska reformer har genomförts samtidigt som 
de repressiva åtgärderna har minskat. 62> 

Argentina 

I olikhet med den brasilianska militärdiktaturen som hittills har 
överlevt varade den argentinska som utövades av general Juan Car
los Ong;nfa bara i fyra år (1966-1970). Argentinas politiska process 
före 1966 var på många sätt motsatsen till den brasilianska. 

Där brasilianerna betonade jämvikten under statens förmyndar
skap, hade Argentina sedan Per6ns tid 1945 varit förd�upat. i konti
nuerliga politiska motsättningar mellan dem som vant loJala mot 
Per6n och dem som varit hans motståndare. 

Staten var inte medlare i dessa strider utan statliga befattningar 
utgjorde belöningen, när makten övertogs av den ena eller den andrfl. 
sidan. 

Från det Per6n störtades fram till Onganias kupp år 1966 hade 
Argentinas politik varit en konstant strid mellan peronister och anti
peronister. Efter det att peronisterna vunnit kongressvalet år 1965 
och varit nära att göra detsamma i guvernörsvalet år 1966 valde 
militären att göra en statskupp. 63> 

Militärkuppen var en förebyggande kupp under ledning av för
svarsgrenscheferna. Den skulle förhindra att de revolutionära kraf
terna fortsatte att växa i styrka. Arbetarproletariatets kamp hade 
ökat i styrka och blivit alltmer omfattande. Generalstrejker hade 
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skakat landet. Det förekom fabriksockupationer och gatudemonstra
tioner. Kuppen hade föregåtts av en genomgripande politisk omorga
nisation av, de reguljära styrkorna. Under ledning av general Ongania, 
som hade utnämnts till president och med stöd av de borgerliga lades 
en omfattande plan fram för en genomgripande modernisering av 

· landets kapitalistiska struktur och därmed skapades förutsättningar
för en stabil ekonomisk utveckling. 64) 

Liksom br�silianarna år 1964, tillkännagav Ongania sin avsikt att
stanna i ämbetet tills ekonomisk tillväxt hade uppnåtts i landet och ett
nytt regeringssystem börjat tillämpas. Han upphävde författningen,
upplöste de politiska partierna ocµ införde presidentkontroll över alla
offentliga angelägenheter. Onganias regering var i högre grad än den
i Brasilien en enda mans diktatur. Det brasilianska överkommandot
behöll en effektiv kontroll över den officer, som den valt ti1{ presi
dent, medan däremot det argentinska, som hade utvalt Ongania i stor
utsträckning överlämnade styrelsen till honom. President Ongania
offentliggjorde ett trestegsprogram för landets återuppbyggnad. Det
började med en ekonomisk fas under vilken han och hans civila eko
nomiminister liksom brasilianarna minskade inflationen och stagna
tionen och återställde det utländska och inhemska förtroendet för
regeringens handhavande av ekonomin.

När den ekonomiska stabiliteten hade uppnåtts skulle en social fas
följa under vilken det mesta av motsättningarna som hade undergrävt
den nationella enheten i det föregångna skulle elimineras. Till slut
skulle landet inträda i en politisk fas i vilken ett nytt styrelsesystem
skulle by&gas upp.,

Ongania nådde "inte utöver det första steget i denna aktionsplan.
Under hans presidentperiod utspelades Argentinas offentliga angelä
genheter på två områden, ett politiskt och ett ekonomiskt.

Den politiska arenan kontrollerades av presidenten som främst för
litade sig på våld eller hot om våld för att kunna kuva sina motstån
dare. Varken politiska eller ekonomiska intressegrupper var väl
komna att deltaga i den av presidenten ledda politiska processen.
Inom den ekonomiska arenan uppmuntrades däremot konkurrens.
När regeringen hade fastställt reglerna för det ekonomiska spelet var
det fritt fram för företagare, både inhemska och utländska, att värna
om sina egna intressen. •,

Resultatet blev en statligt ·manipulerad marknadsekonomi i vilken
multin�tionella bolag finansierade mycket av landets utveckling.
Ongania använde .. sig av experter i stället för politiker. En fraktion av
militären hade gynnat Onganias hårda politiska.linje, inriktad på att
tvinga arbetarklassen att respektera statlig auktoritet genom ett re
pressivt styrelsesätt. En annan fraktion föreslog en mjukare attityd
och betonade behovet av att godta det faktum att peronisterna var för
starka för att kunna hållas utanför regeringen. I mitten fanns en
gi:_upp som utgjorde majoriteten av officerskåren. Den motsatte sig
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förtrycket av de argentinska arbetarna. Trots detta ville den inte 
överlämna regeringen till peronisterna. I motsats till militären i Bra
silien som ställts inför en mindre välorganiserad och mindre militant 
arbetarrörelse och som hade varit enad om sitt beslut att förtrycka 
den, var den argentinska militären splittrad, när det gällde hur högt 
pris den var villig att betala för att bryta arbetarklassens motstånd. 
Splittringen ledde till obeslutsaJUhet som tvingade militären att reti
rera och till slut avsätta Ongania efter en konflikt mellan honom och 
försvarsgrenscheferna. Å ven denna gång visade sig militärledningen 
starkare och presidenten avsattes år 1971. 65l 

General Marcelo Levingston blev Onganias efterträdare på presi
dentposten fram till mars 1971. Under dennes presidenttid började 
den folkliga kampen att intensifieras. En rad olika .gerillaorganisatio
ner framträdde. Stadsgerillans inträde på den politiska arenan inne
bar att kampen mot militärregimen tillfördes en organiserad och ef
fektiv kraft. Då beslöt militären att ordna sin reträtt från den poli
tiska scenen. I mars 1971 placerades armechefen Alejandro Lanusse 
på presidentposten. Allmänna val utlystes till våren 1973. Peronis
terna tilläts deltaga i valet och deras kandidat Hector Cåmpora seg
rade. Den tidigare presidenten Per6n fick återvända till Argentina 
efter valet. Cåmpora avgick som president och ett nytt presidentval 
hölls hösten 1973, då Per6n segrade. 66l 

Per6ns regeringstid blev orolig. Politiken blev mer högerinriktad 
än under 1940- och 1950-talen. Starka gerillarörelser på vänsterkan
ten bekämpades under tilltagande våld av bl a paramilitära förband 
såsom Alianza Argentina Anticomunista (AAA) av högerextremistisk 
karaktär. Ekonomin försämrades, vilket resulterade i inflation. Pre
sident Per6n avled i juli 1974 och efterträddes av sin andra hustru 
Isabel Per6n, som han tidigare utsett till vicepresident. 67> 

Isabel Per6ns, styrd av socialminister L6pez Regas, oförmåga att 
hålla samman peroniströrelsen ledde till att hon måste släppa mak
ten. Den 24 mars 1976 avsatte krigsmakten henne. 

Armens överbefälhavare Jorge Videla bildade en militärjunta som 
bestod· av de tre försvarsgrenscheferna och övertog makten. Juntan 
förklarade krig mot vänstern, förbjöd all politisk och facklig verk
samhet samt lovade att rädda landets ekonomi. 

Kriget mot v�nstern bedrevs dels med reguljära förband, dels med 
terrorstyrkor, som fick fria händer. 

Åren 1978-1979 skakades landet av strejker. När det inrikespoli-
tiska läget var som värst skärpte militärledningen den gamla gräns
konflikten med Chile vid Beaglekanalen vid Eldslandet. Nationalis
men skulle dra folkets intresse från de låga lönerna, den låga levnads
standarden och inflationen. Krigsindustrin fick ett uppsving - lik
som utlandsskulderna. Argentina liksom Brasilien tillverkar själv en 
stor del av sin krigsmateriel, men importerar även från Israel, Frank
rike och Sydafrika. Kriget avvärjdes sedan Vatikanen trätt in som 
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medlare. General Videla avgick efter en palatskupp. Vintern 1982 
övertog general Leopold Galtieri makten. I april 1982 använde han 
sig av den gamla konflikten med Storbritannien om den brittiska 
kolonin Falklandsöarna. 

Konflikten har vid flera tidpunkter diskuterats på såväl bilateral 
som multilateral nivå. Skärpningen av konflikten är antagligen ett 
försök att ena den argentinska befolkningen nationellt och dra upp
märksamheten från de stora ekonomiska och politiska inrikesproble-
men. 68) 

Peru 

Under första hälften av 1900-talet hade Perus konservativa ledare 
framgångsrikt pacificerat landets växande me�elklass genom att ge 
den en roll inom exportindustrin och statsbyråkratin. Böndernas 
svåra belägenhet ignorerades och arbetarrörelsen och dess sympatisö
rer förtrycktes. 

Under 1950- och 1960-talen förändrades det peruanska samhället 
p g a koppargruvindustrins expansion och konsumtionsindustrins 
tillväxt samt den snabbt ökande urbaniseringen. De konservativas 
misslyckande med att anpassa sin politik till dessa samhälleliga för
ändringar kom att leda till jordockupation av missnöjda bönder, 
studentoroligheter, illegala strejker och ökad nationalism. Samtidigt 
bildades gerillarörelser på landsbygden. 

År 1964 valdes Fernando Belaunde Terry, Accion Popular (AP) 
till president på sitt reformprogram. Hans förmåga att uppfylla val: 
löften försvårade� av motståndet från såväl landets populistiska re
formparti (APRA)',som de konservativa i kongressen. 

I utbyte mot frikostiga försvarsanslag och hög social status hade 
militären ställt upp som försvarare av överklassens intressen. Den 
hade utvecklat en stark antiparti mot APRA, landets populistiska 
reformparti från 1940 till början av 1960-talet, mycket p g a APRA:s 
antimilitarism. Efter år 1956 hade denna militärens roll gradvis över
givits. Radikala reformer i syfte att modernisera och utveckla landet 
hade prioriterats. 69l 

Förklaringen till förskjutningen i militärens politiska inriktning 
kan sökas hos den akademi för högre militära studier, Centro de 
Altos Estudios Militarios (CAEM), som upprättades i Lima. Denna 
högskola har letts av inhemska och utländska akademiska lärare med 
skiftande politisk bakgrund. Tonvikten lades från början på studier 
av historiska, ekonomiska 0ch politiska förhållanden. Dessa studier 
hade fått de unga officerarna att komma fram till slutsatsen att något 
radikalt måste göras om underutvecklingen i landet skulle kunna bry
tas. 

Det var också fråga om att förekomma de revolutionära rörelser 
som skulle kunna få fotfäste om inte den skärpta ekonomiska och 
sociala krisen dämpades. Officerarnas medelklassbakgrund anses ha 
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gjort dem mottagliga för de nya politiska tongångarna. De ansåg att
Bela(mde Terrys misslyckande med genomförandet av reformerna
skulle kunna bidraga till ett radikalt uppror i landet. 70l 

Den 3 oktober 1968 beslöt sig militären för att störta presidenten
och skapa en egen reformistisk regim. Militärjuntan under ledning av
Juan Velasco hade som mål att förändra landets ekonomiska, sociala
och kulturella struktur för att därigenom bl a kunna höja levnads
standarden för de fattiga i samhället. 

Cheferna för de tre försvarsgrenarna skulle tillsammans bilda en
revolutionär junta, vars uppgift var att se till att revolutionsregering
ens mål uppnåddes. Juntan skulle genom enhälligt beslut utse en
medlem av krigsmakten till president. Ministrarna, som kunde vara
militära eller civila, skulle utses av presidenten i samråd med den
revolutionära juntan. Presidenten skulle utöva den verkställande
makten. Han skulle med regeringens godkännande utöva den lagstif
tande makten med hjälp av dekret, utfärdade tillsammans med den
revolutionära juntans medlemmar. 

Revolutionens ideologi var att söka helt nya lösningar för landets
utveckling, "peruanska lösningar för peruanska problem", där var,
ken kapitalistiska eller kommunistiska $amhällssystem kunde sägas
tjäna som förebild. 

Velasco-regeringens politik kunde närmast betecknas som radikal
med klar social inriktning. Den omfattade bl a en jordreform, enligt
vilken det maximala innehavet av bevattnad jord begränsades till
30-50 hektar. Den expropierade jorden skulle försäljas till jordlösa
lantarbetare och småbönder. Ersättning till jordägare skulle utgå till
större delen i form av statsobligationer som löstes in efter tjugo år,
men kunde dessförinnan på vissa villkor tidigare inlösas och begagnas
för investeringar i industrin. De stora kustplaritagerna skulle om
vandlas till kooperativer. En ny industrilag enligt vilken landets indu
stri klassificerades i fyra prioritetsgrupper berättigade till bl a skatte
och tullättnader i en fallande skala alltefter klassificeringen. Av före
tagens nettoinkomster före skatt skulle 10 o/o delas ut till de anställda .. 
Vidare skulle vid varje företag inrättas en Comunidad Industrial (råd 
av anställda), som skulle representera de anställda i företagens led-
ning. 

Ytterligare 15 % av nettovinsten före skatt skulle användas för 
inköp av aktier i företaget för Comunidads räkning tills 33 % av 
aktiestocken innehades av denna. 

Enligt en ny gruvlag tillhörde alla mineralfyndigheter staten. Staten 
förbehöll sig även raffinering och all mineralförsäljning. Delaktighet 
för de anställda skulle ske genom Comunidad Mineras. En fiskerilag 
infördes där staten kontrollerade Perus marina tillgångar inom en 
havszon av 200 sjömil. Comunidad de Pesgueria (råd av fiskare) 
skulle insättas efter samma riktlinjer som gällde för industrin och 

gruvorna. Staten skulle även ha monopol på fiskmjölsexpotten. 
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Med såväl industrilagen som gruv- och fiskerilagarna eftersträva
des att peruanska företag skulle bli nationell egendom. 

En undervisningslag instiftades varigenom man avsäg att komma 
tillrätta med analfabetismen. Skolväsendet skulle reformeras och ett 
stort antal skolor byggas. 71) 

D�ssa reformer hade väckt stora förhoppningar bland stora grup
per 1 samhället. Men snart började problemen visa sig, Jordbrukspro
duktionen utvecklades dåligt. Bönderna var tvungna att börja betala 
för jorden de fått köpa genom inbetalningar till staten. Detta ledde 
till att det drogs kapital frän landsbygden, som skulle ha behövts för 
att utveckla jordbruket. Det visade sig vara svårt att organisera en 
rättvis omfördelning av jorden. De tidigare arbetarna på sockerplan
tagerna fick ta över moderna vinstgivande företag. De anställda på 
storgodsen fick ta över goda jordar och fick höga inkomster. De 
fattiga indianerna, de tillfälliga lantarbetarnas och de privata mini
jordbrukarnas inkomster däremot ökade inte i samma utsträckning. 
När jordreformen mot mitten av 1970-talet gick mot sitt slut hade 
större delen av jordbruken kollektiviserats. Men fortfarande stod 75 % 
av landsbygdsbefolkningen utanför samhällsekonomin. Inom indus
trin där huvudsyftet varit att utveckla en modern nationell industri 
gick utvecklingen dåligt. Överklassen var tveksam inför nya investe� 
ringar, då den var rädd för den växande arbetarmakten. 

Då den moderna industrin behövde stora investeringar och avance
rad teknologi ,och detta bara kunde åstadkommas genom att staten 
lånade upp pengar och tillät utländska företag att investera ökade 
beroendet av utlandet i stället för att minska. 

Allt starkare rrtotsättningar uppstod mellan regeringen och fack
föreningarna samt bondrörelserna. Regeringen strävade efter att ge
nomföra alla. reformer under stark kontroll uppifrån och därmed 
försvaga de folkliga organisationerna. Dessa å sin sida ställde allt 
radikalare krav. 

Problemet för militärregeringen var att den sökte en medelväg mel
lan socialism och kapitalism. Då den inte var beredd att lösa landets 
utvecklingsproblem genom en socialistisk politik ökade klassmotsätt
ningarna och ekonomin stagnerade. 

Vid mitten av 1970-talet uppstod en svår ekonomisk kris. Världs
marknadspriserna på s.ocker och koppar sjönk, den nyetablerade ol
jeindustrin i Amazonasområdet gav ännu inga resultat, de utländska 
lånen växte..,p g a den ökade importen av industrivaror och teknologi, 
samtidigt ökad�. inflationen. Men militärregeringen vågade inte öka 
skatterna för att den vägen öka statsinkomsterna .. 

I augusti 1'975 genomfördes en ommöblering av militärjuntan och 

generalen Francisco Morales Bermundez tog över presidentposten ef
ter Velasco som avsattes. 

En maktkamp hade på:gätt inom militären mellan höger- och väns
tersympatisörer bland officerarna, där högern avgått med segern. 
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Bermundez inledde en ekonomisk åtstramningspolitik som ledde till 
att reallönerna sjönk med, hälften mellan åren 1973 och 1978. Demon
strationer och protester mot denna politik ledde till repression och 
undantagstillstånd. Militärregeringen beslutade om en återgång till 
civilt styre. År 1980 genomfördes president- och parlamentsval. I 
valet segrade Belaunde Terry och partiet Accion Popular .72l 

Chile 

Under 1970-talet skedde förskjutningar från civil- till militärrege
ring i två länder i Latinamerika, Chile och Uruguay. De hade efter 
latinamerikanska förhållanden varit ovanligt politiskt stabila. Det 
verkade som om en stark demokratisk tradition vuxit fram, där krigs
makten framstod som inrikespolitiskt neutral. 

Efter år 1931 hade utvecklingen i Chile kännetecknats av ovanlig 
politisk demokrati. På . 1930-talet påbörjades larn;tets industrialise
ring. Staten deltog aktivt i denna genom stöd till uppbyggandet av 
basindustrin. Denna utveckling har gjort Chile till ett av de mera 
industrialiserade länderna i Latinamerika. 73l 

I september 1970 installerades Salvador Allende som landets presi
dent, efter att ha vunnti valet som Unidad Populars kandidat, en 
koalition av fem vänsterpartier. Allendes program gick ut på att med 
konstitutionella medel införa en socialistisk stat. 74> 

År 1971 nationaliserades koppargruvorna och en lag om jordre
form lades fram. Levnadsstandarden höjdes genom ökade löner och 
sociala reformer. Detta ledde till ökad livsmedelsimport och ökad 
inflation. 75> Samtidigt föll kopparpriserna på världsmarknaden. Detta 
i sin tur ledde till underskott i Chiles handelsbalans. De internatio
nella lånen till Chile från de ofta USA-kontrollerade organisatio
nerna, bl a världsbanken, stoppades. Den. borgerlig/i oppositionen 
gick till aktion genom att minska produktionen och investeringar och 
skapa bristsituationer. Den utomparlamentariska vänstern Movi
miento de Isquierda Revolucionario (MIR) ansåg att omvandlingen 
av landet gick för långsamt. 

Militären i Chile, som av tradition varit en av de bäst utbildade i 
Latinamerika och under flera årtionden framstått som författnings
trogen, upprätthöll länge sin inrikespolitiska neutralitet. 

Allende och hans regering hade redan från början varit måna om 
att tillmötesgå militärens krav i fråga om löner och utrustning. Den 
chilenska krigsmakten fick hjälp från USA samtidigt som USA in
ställde allt övrigt bistånd till landet. Allende lovordade i sina tal alltid 
de reguljära styrkorna för deras disciplin och trohet mot författ
ningen. 

I oktober 1972 inträffade den första stora krisen för Allendes rege
ring i anslutning till en åkeri- och butiksägarestrejk. Allende tvangs i 
november att ta in tre höga officerare i regeringen med general Prats 
som krigsminister för att förhindra ett samhälleligt kaos. 
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I kongressvalen mars 1973 lyckades inte regeringen uppnå majori
tet. Samtidigt försvårades situationen. Oppositionen mot regeringen 
tilltog och kraftiga sammanstötningar mellan regeringsfientliga och 
regeringstrogna grupper blev vanliga. Demonstrationer och vålds
handlingar förekom nästan dagligen. De politiska motsättningarna 
nådde även krigsmakten. Den 29 juni gjordes ett misslyckat kuppför

. sök av överste Roberto Souper. 
Vid ett hemligt möte i krigshögskolan i Santiago den 22 augusti 

fann försvarsministern, armechefen Prats, att endast 4 av de 17 när
varande armegeneralerna motsatte sig en kupp mot Allende. Samma 
dag gav även kongressen klartecken till en direkt militäraktion. Car
los Prats lämnade sina poster den 23 augusti. Ny armechef blev Au
gusto Pinochet och den 11 september ägde militärkuppen rum. 

Militärjuntan upphävde författningen och regerade med dekret. 
Beläggringstillstånd och censur infördes. Genom arresteringar och 
terror krossade juntan efter kuppen allt motstånd. 76> 

Alltsedan juntan övertog makten i september 1973 har den chi
lenska ekonomiska politiken varit extremt marknadsorienterad. Den 
amerikanske ekonomen Milton Friedman har varit juntans ekono
miske rådgivare sedan 1974. 

Chiles ekonomiska politiska mål har varit att bekämpa den höga 
inflationen och att uppnå balans i utrikeshandeln. För att uppnå 
dessa mål har regeringen bl a använt sig av prissättning med fritt spel 
av marknadskrafterna, minskning av penningmängden, tullvänliga 
och liberala importregleringar, slopande av statsbidrag till industri 
och jordbruk, överföring av statsägda företag till den privata sektorn 
och fortlöpande devalvering av peson i takt med utvecklingen av 
konsumtionsindex. Chile är det land i världen som har genomfört en 
marknadsekonomi, där nästan allt har blivit privatiserat, t o m vägar 
och Santiagos kyrkogårdar. För att kunna genomföra en verklig 
marknadsekonomi behövs en repressiy regering. 77l 
. I slutet av 1970-talet fanns det tecken på en försiktig ekonomisk 
återhämtning och att landets kreditvärdighet hade förbättrats. Den 
ekonomiska politiken hade också varit framgångsrik beträffande in
flationsbegränsning och förbättring av handelsbalansen. Under åren 
1977-1981 hade Chile det högsta tillväxttalet i hela Sydamerika. 
BNP ökade i genom�nitt med 8 % per år. I slutet av 1981 drabbades 
Chile av en kraftig lågkonjunktur som har blivit ett hårt slag för 
landet. T\ots att lågkonjunkturen innebär en stor utslagning av före
tag och snabb! ökande arbetslöshet, finns det inga tecken som tyder 
på att regeringen ämnar ändra på den ekonomiska politiken för att på 
kort sikt mildra effekterna. 78) 

En av svagheterna hos Pinochets regim är att all makt koncentre
rats till honom personligen. Skulle han tvingas lämna sin post kan 
landets nya institutionella struktur lätt falla sönder under trycket från 
befolkningens önskan om återgång till ett författningsenligt styrelse-
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sätt. För närvarande är oppositionen mot regimen inte enad. Kyrkan 
har spelat en avgörande roll i försvaret av de mänskliga rättigheterna 
i Chile. Då kardinal Enriquez snart lämnar sin post är det inte säkert 
att hans efterträdare kommer att bli lika progressiv och diplomatisk. 
I stort har kyrkans roll varit defensiv. 

Inom militärregimen finns två olika fraktioner, de hårda (Duros) 
och de mjuka (Blandos). Duros representerar de mera nationella 
grupperna som önskar större social och politisk mobilisering av be
folkningen för att stödja regimen. De oroar sig även för de ekon
miska grupperna och Chicagoekonomernas stora makt. Samtidigt 
accepterar de statens engagemang i ekonomin. 

Blandos består av det ekonomiska teamet som styr regeringens 
ekonomi och de privatekonomiska intressena. De gynnar en ytterli
gare och snabb privatisering av ekonomin och är motståndare till en 
politisk mobilisering av befolkningen. De understryker den absoluta 
nödvändigheten av att driva experimentet med en fri marknadseko
nomi så långt som möjligt. Båda grupperna förlit&r sig starkt på 
Pinochet som den politiske medlaren och effektive ledaren. Ingen av 
fraktionerna visar någon äkta oro över brotten mot de mänskliga 
rättigheterna, utom om de skulle kunna ha en negativ inverkan på 
Chiles internationella image och därigenom på landets attraktion för 
utländska banker. 79> 

Uruguay 

Fram till början av 1900-talet förekom det en lång rad strider om 
den politiska makten mellan olika Caudillos. Då uppstod de två poli
tiska partierna Colorados (liberala) och Blancos (konservativa). De 
två partierna kom att avlösa varandra vid makten. År 1971 bildades 
en tredje gruppering, Frente Amplio, som bestod av kommunister, 
det lilla kristliga demokratiska partiet, ett obetydligt socialistparti 
och andra mindre grupperingar på vänsterkanten samt radikala med
lemmar av Colorados och Blancos. Vid valen 1971 erhöll Frente 
Amplio 18 % av rösterna.80l 

När president J ose Batlle y Ord6nez kom till makten skapades lugn 
i landet. En demokratisk författning infördes år 1917. President 
Batlle byggde upp en välfärdsstat. Genom statliga ingrepp i ekono
min och genom en integrerad offentlig sektor inledde han en radikal 
reformpolitik. Regeringen gick tidigt in för att stödja importsubstitu
tionsindustrins utveckling. Välfärdsstaten gav stora grupper av be
folkningen den nödvändiga köpkraften. Det ekonomiska beroendet 
av utlandet var litet. Genom den stora efterfrågan på landets jord
bruksprodukter ökade den ekonomiska tillväxten framför allt under 
andra världskriget och Koreakriget. Vid mitten av 1950-talet stagne
rade ekonomin. Krisen ledde till att Blancopartiet efter 93 år av Colo-
radostyre kom till makten. 

Det konservativa Blancopartiet stödde sig på storföretag och ban-
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ker, som var under stort utländskt inflytande, samt de stora jordä
garna. Detta fick till följd att den inhemska industrin konkurrerades 
ut och det utländska beroendet ökade. Uruguay tog lån från utlandet 
och den offentliga sektorn växte genom att tjänstemannakåren ut
ökades med partimedlemmar. Under 1960-talet ökade den sociala 
oron p g a inflationen, som undergrävde medel- och arbetarklassens 
-levnadsstandard. Strejker och demonstrationer ledde till att undan
tagstillstånd deklarerades. 81) 

År 1966 segrade Colorados i valet, men de fortsatte samma ekono
miska politik som Blancos. Samtidigt infördes presidentstyre istället
för systemet ined nationalråd.

År 1967 kom Jorge Pacheco Areco till makten som president. Un
der hans presidentperiod hårdnade de politiska motsättningarna. Va
lutan devalverades, pris- och lönestopp infördes, levnadskostnaderna
ökade, strejker och andra oroligheter på arbetsmarknaden samt ak
tioner av stadsgerillan Tupftmaros förekom.

År 1972 blev Juan Maria Borda Berry Arocena vald till president.
För att komma tillrätta med gerillans ökade aktiviteter införde den
nya regeringen undantagstillstånd.

Militärens uppträdande året före militärkuppen uppvisade ett antal
förvirrade. och motsägelsefulla inslag, som är viktiga att observera
om man vill förstå dess efterföljande strategi.

De militära kuppmakarna hade vid planeringen varit tveksamma
när det gällde vilken ideologisk inriktning de skulle ge sin regering.
Men den ökade militära interventionen gjorde att kuppen var väntad.

Orsaken till den militära interventionen var den långvariga poli
tiska krisen, som följde på det ekonomiska sammanbrottet för landet
samt militärens ökade medvetande om kontakten mellan Tupamaros
och politiska grupper. Detta bidrog till att misskreditera det politiska
etablissemanget i krigsmaktens ögon under andra hälften av 1972.

Militären var ideologiskt splittrad. Det var bara önskan att avsätta
politikerna som var en gemensam nämnare för officerarna. Den fråga
som splittrade militären var vilken utvecklingsstrategi den skulle
välja. Om den skulle utforma en strategi som den peruanska militär
regimen som främjade en samhällsförändring eller om den skulle
införa en utvecklingsmodell besläktad med den brasilianska militärre
geringens.

Regeringens ställning undergrävdes allt mera, I februari nekade
militären,.presidenten att utan dess godkännande utnämna ministrar.
I juni tvingade krigsmakten president Borda-Berry att upplösa kon
gressen och ersätta den med ett militärt dominerat s k statsråd. Borda
Berry fick stanna kvar som president för att maskera regeringens
okonstitutionella natur samt för att hindra uppkomsten av president•
ambitioner inom det militära överkommandot.

Efter kuppen följde, arresteringar av ledande politiker från alla
partier, fackföreningsledare samt universitetslärare och studenter.
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Kontrollen över undervisningssystemet blev total. De som misstänk
tes f�r vänstersympatier berövades sina poster i statsförvaltningen. 
�egermgens förakt för de mänskliga rättigheterna gav upphov till oro 
1 USA och ledde till ett tillfälligt stopp av det militära och ekono
miska biståndsprogrammet 1976-1977. 

Kuppen avslutade en period av nästan 90 år under vilken militären 
i Uruguay, i motsats till vad som var fallet i de flesta andra latiname
rikanska länder, hade hållit sig till konstitutionen. 

Förklaringen till att krigsmakten inte deltagit aktivt i landets poli
tik under en så lång period låg i deras traditionella lojalitet till Colo
radopartiet under den tid det innehaft regeringsmakten och den var
aktiga freden mellan de två partierna, som uppnåddes i början av 
1900-talet. Militären som var professionell höll sig till yrket och blan
dade sig inte i politiken. Partiets valnederlag år 1958 ledde till att 
Blancoofficerarna befordrades och detta splittrade den relativa poli
tiska homogeniteten hos militären. 

Den viktigaste orsaken till militärens rollförändring var USA:s mi
litära utbildningsprogram som bl a innehöll gerillabekämpning på 
1960-talet och den ökade användningen av krigsmakten för att under-
trycka sociala- och arbetaroroligheter, särskilt efter år 1968. 82) 

Kuppmakarnas ideologi var vacklande under 1973. I februari 1973 
hade en reformistisk klick av krigsmakten publicerit två militära 
kommunikeer som påminde om den peruanska reformistiska militär
regeringens ekonomiska strategi. 

Som ett manifest inriktat på att säkra stödet inom officerskåren 
misslyckades det. Ingenting mer hördes av den reformistiska fraktio
nen. Då de reformistiska förslagen överensstämde med de av Frente 
Amplio-grupperingen framlagda och därför var misskrediterade som 
marxistiska var de omöjliga att stödja. Den konservativa klicken av 
officerare hade ingen direkt uttalad målsättning utöver en uttryckt 
beundran för den brasilianska militärregeringens utveq�lingsstrategi. 

Det antogs en femårsplan som företräddes av den regerande kon
se;vativa gruppen inom Coloradopartiet som program för den,ekono
m1ska utvecklingen. 

Borda Berry behöll presidentämbetet fram till 1976 då han ersattes 
av juristen Aparicio Mendez, som blivit vald av det militärdomine
rande natiönalrådet. 83l 

Militärkupperna 

Genom militärkupperna i Brasilien, Argentina, Peru Chile och 
Uruguay störtade de professionella officerarna civila reg�ringar som 
de fann bristfälliga. Militärkupperna hade många orsaker. Militärens 
negativa_ uppfattni�g om den civila styrelsen var bara en. De politiska
och sociala konflikterna övertygade dem om demokratins misslyc
kande och förklarade den inriktning militärregeringarna valde efter
maktövertagandet. 
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Militärkuppejl är en av de äldsta ocJ:i vanligaste metoderna i det 
latinamerikanska politiska spelet. För att lyckas behöver kuppen en 
ledare, stödd av försvarsgrenscheferna, god synkronisering och att 
man vidtar åtgärder för att avsätta den gamla regimens ämbetsmän 
och tillsätta en ny regering. 

Vid första anblicken ter sig kupperna som förde militären till mak
ten i Brasilien, Argentina och Peru under 1960-talet som konventio
nella latinamerikanska militärkupper. Militära interventioner var inte 
främmande för dessa länder och militären hade varit inblandad i alla 
tre ländernas inrikespolitik sedan mitten av 1930-talet. 

Chile och Uruguay hade dock varit förskonade av militärt ingri
pande. 

Varje kupp följde det traditionella mönstret då man avsatte en 
president vars politiska kompetens ifrågasattes av officerare med hög 
rang. Den brasilianska militären tvivlade på president Joäo Goularts 
förmåga att häva den allvarliga ekonomiska kris som landet befann 
sig i. Samtidigt stördes den av hans försök att mobilisera stöd bland 
städernas och landsbygdens fattiga befolkning och från de värvade 
militärerna. , 

President Ongania i Argentina och hans regering hade främst varit 
sysselsatta med återupprättandet av peronistpartiet som vunnit majo
ritet i kongres'svalet år 1963, vilket framkallade militärens missnöje. 
Den peruanska militären var missnöjd med Belaunde Terrys rege
ringsinnehav och att han inte lyckades säkra en nationalistisk lösning 
på landets, konflikter. Den var även bekymrad över att APRA:s pre
sidentkandidat Haya de la Torre, deras främste civile motståndare, 
skulle kunna vinna presidentvalet år 1969. I Chile och Uruguay tog 
militären lednirtgen när samhällssystemet började falla sönder. 

Dessa kupper skulle inte komma att följa den traditionella utveck
lingen. Militären ville mer med sina kupper än att avsätta några civila 
politiker. Den ville förstöra de politiska mönstren som partipoliti
kerna hade valt, och ersätta dem med en helt ny uppsättning av 
auktoritära regler och lagar. Statskupperna avslöjade militärens 
styrka och svaghet när det gällde att styra samhället. Främst är deras 
styrka att kunna införa temporär ordning i konfliktdrabbade samhäl
len. Militärens auktoritära metoder är stränga straff, och de straff 
den delar ut till motspänstiga medborgare är ofta hårda. De föresprå
kar att förtryck äi; berättigat för att nå uppställda utvecklingsmål. 
Något som också kan vara tilltalande för utländska investerare, inter
nationella banker och den inhemska ekonomiska eliten är deras för
måga att geµomdriva en impopulär ekonomisk politik mot befolk
ningens protester. Militärregeringar lider inte av samma politiska 
tvång som valda regeringar, som måste förlita sig på folkligt stöd eller 
inflytelserika politiska gruppers medgivande till deras politik. 

Allt oftare har utvecklingsekonomer, som ägnar sig åt kapitalistisk 
ekonomisk utvecklirtg accepterat nödvändigheten av en auktoritär 
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styrelseform för att nå ekonomisk tillväxt. De stränga åtgärderna 
blev framgångsrikt genomförda genom bruket av fysisk våld. De 
militära prestationerna var kortsiktiga till sin natur när det gällde 
Argentina och Peru. De gav inga hållbara lösningar på ländernas 
ekonomiska och politiska problem. Där låg den viktigaste svagheten, 
när det gällde de militära auktoritära regeringarna. De kan ändra det 
politiska beteendet med fysiskt våld eller hot om våld. Deras förmåga 
att förstöra gamla politiska mönster motsvaras inte ·av förmågan att 
skapa nya. Militära auktoritära regeringar h�r ännu inte lyckats 
skapa varaktiga demokratiska lösningar på problem. Av de fem rege
ringarna är det den brasilianska och chilenska som kommit närmast
när det gäller att uppnå en viss politisk stabilitet. . 

· 

Ett av hindren att uppnå denna stabilitet ligger i att militären inte 
utvecklar en klar politisk linje. De militära ledarna har ofta en klarare 
uppfattning om vilket politiskt styre de är motståndare till än vilket 
statsstyre som de vill ha i stället. De saknar en teori som anger regler, 
lagar och instruktioner som är "bäst lämpade för att uppnå den lång
siktiga politiken. De kan ha en uppfattning om den slutliga form som 
deras stat borde ha, men de har sällan en strategi som visar den väg de 
skall gå för att nå målet. De saknar kunskap om de mekanismer som 
behövs för att genomföra övergången från auktorit�rt styre till en 
styrelseform med politiskt deltagande av hela befolkningen. 

Inte heller dessa regimer kunde lösa de fundamentala ekonomiska 
utvecklingsproblem som dessa länder hade. Däremot kunde de verk
ställa kortsiktiga åtgärder, inriktade på att återställa företagarnas 
förtroende för ekonomin. De kunde även reformera den traditionella 
byråkratin snabbare än vad de populistiska och demokratiska liberala 
reformregeringarna hade lyckats med. De kunde även 'upprätthålla en 
ekonomisk tillväxt under flera år, som i Brasilien och Chile. Men de 
är lika hämmade av resursbegränsningar, snabbt växande befolkning 
och tjänstemännens inkompetens som civila regeringar. Dessa länders 
ekonomier är beroende av utländskt kapital och förlitar sig på den 
utlandsägda exportindustrin. 

Interamerikanska relationer 

De latinamerikanska länderna ligger geografiskt nära USA,. Alltse
dan de latinamerikanska frihetskrigen har USA hävdat och lyckats 
etablera speciella relationer med dessa länder. En stor del av diploma
tin i Latinamerika är en följd av dessa relationer. USA:s inblandning 
är inte någon engångsföreteelse utan ett bestående inslag i dess latin
amerikanska politik. USA:s dominans över området vilar på ekono
miskt herravälde. Politiska ingripanden eventuellt i militär form har 
bara nödvändiggjorts när det ekonomiska herraväldet inte fungerat 
eller varit hotat. 

Den första av USA:s ambitioner i Latinamerika finns angiven i 
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Monroedoktrinen år 1823, uppkallad efter dåvarande presidenten, 
men utarbetad av utrikesministern John Q Adams. Den deklarerade 
att USA, som för egen del avstod från varje inblandning i Europas 
affärer, skulle anse det som en fientlig handling om någon europeisk 
makt försökte utbreda det reaktionära europeiska systemet till någon 
del av den västra hemisfären. Europeiska makters rätt till områden, 
som var att betrakta som kolonier, skulle dock respekteras. USA 
skulle däremot kraftigt motsätta sig framtida kolonisering på västra 
halvklotet, en passus som i första hand riktade sig mot ryska intressen 
i norr. 

År 1904 utvecklade president Theodor Roosevelt Monroe-doktri
nen genom det s k Roosevelt-tillägget, som _innebar att Monroes för
bud mot utländsk intervention fick den innebörden att säkerhet för 
utländska intressen i instabila latinamerikanska stater borde garante
ras genom möjligheten för USA att intervenera. Interventionerna i 
Latinamerika blev ett USA-monopol. Genom ockupation, belägring 
och landsättning av marinsoldater skaffade sig USA kontroll över 
länderna i och runt Karibiska havet. 

Under Franklin Roosevelts presidenttid (1933-1945) gav USA upp 
denna interventionspolitik. Man. gick på latinamerikansk begäran 
med på att principerna om icke-inblandning i förhållandet mellan 
staterna på den sydamerikanska kontinenten även skulle gälla för 
USA. 

Krigsåre!l./l ekonomiska och militära samarbete kom att resultera i 
regionala samarbetsorgan. Havanna-konventionen 1940, The Act of 
Chapultepec 1945, försvarspakten i Rio 1947 med dess tillägg 1954. 
Året därpå omorganiserades Panamerikanska Unionen (PAU), som 
hade bildats på USA:s initiativ 1889, till OAS, de amerikanska stater
nas organisation. Under intryck av Castrorevolutionen på Kuba in
leddes år 1961 på Kennedyregimens initiativ ett stort bistånds- och 
utvecklingsprogram, Fr.amstegsalliansen. År 1961 gjorde USA ett ka
moufluerat invasionsförsök på Kuba, men det slutade i fiasko, vilket 
ledde till att Kuba i stället kom under Sovjetunionens ekonomiska 
ideologiska dominans. På USA:s begäran uteslöts Kuba ur OAS.84) 

Utbildningen av latinamerikanska officerare ingick även i USA:s 
militärstrategi för Latinamerika. Militären utbildas för att kunna del
taga i sina länders samhällsutveckling och interna säkerhetsprogram. 
Huvudutbildningen sker i utbildningsläger belägna i Panamazonen. 
Viss utbil�ning genomförs även i USA. Utbildningen avslutas vid 
lokala militärskolor som Escuela Superior de Guerra i Brasilien. I 
undervisningspianen ingår bl a undervisnig i nationalekonomi, socio
logi och kontrarevolutionär strategi (gerillabekärnpning). 85> 

USA:s andel av vapenleveranser till Latinamerika uppgick dock 
omkring 1970 endast till 30 %. Frankrike och Storbritannien svarade 
sammanlagt för lika mycket och omkring 40 o/o kom från andra 
länder. Sålunda · är rustningen (materielanskaffningen) mindre bun-
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den till de politiska och ekonomiska relationerna än militärt bistånd 
och militärutbildning. 86l 

Tillkomsten av en inhemsk vapenindustri i länder som Brasilien 
och Argentina har under de senare åren varit ett led i dessa länders 
upprustning och industrialisering. Detta har främst skett i samarbete 
mellan inhemska regeringar och utländska vapentillverkare. Vapen
affärerna visar de mera allmänna tendenserna i beroenderelatio
nerna, där det inte är en imperialistisk stat utan de transnationella 
bolagen, som dominerar bilden. 

USA kom under president Carter att tillämpa en ny latinamerika
politik. Man stödde övergången till civilt styre och kritiserade brott 
mot de mänskliga rättigheterna. 87> Å ven om den officiella attityden 
hos Carterregimen var kampen för de mänskliga rättigheterna, så 
frodades förbindelser mellan privata amerikanska företag, banker 
och kommersiella intressen med de militärregimer som bröt mot de 
mänskliga rättigheterna. Carterregimens "de sista dagarnas politik" 
som utvecklades under den iranska revolutionen, frammanade allt
mer den politik, som sedan har blivit den centr.ala delen av Reagans 
utrikespolitik: stigande militärbudget, friare händer för CIA, ett 
världsomfattande antisovjetiskt korståg, interventioner i Centralame
rika etc. Det var Carterregimen som började genomföra interven
tionspolitiken i El Salvador, som sedan under Reaganregimen har 
förstärkts. 

President Ronald Reagans maktövertagande i USA fick genomgri
pande återverkningar i Latinamerika. Han tillträdde presidentbefatt
ningen med en deklaration som utöver ideologiska element även inne
höll löften om politiskt och ekonomiskt stöd och vid behov även 
militärt sådant åt sina antikommunistiska allierade regerill'gar i Latin
amerika. 

Den 20 mars 1981 utverkade utrikesminister Alexander Haig kon
gressens stöd för ett program på över 212 miljoner dollar för Latin
'amerika. Några månader senare försökte USA få med sig andra kari
biska länder som Venezuela och Mexiko samt'Kanada för ett utveck
lingsprogram för Centralamerika. Målet för Reagans latinamerika
politik är att öka möjligheten för en ekonomisk expansion för USA i 
regionen. Ett av .Reagansregimens ekonomiska mål är att bilda en 
USA-Mexikokoordinerad "gemensam marknad" för att ge kontrol
len över råvaror, produktion, investeringsmöjligheter och marknader 
åt USA-producenter och finansiärer samt att bekämpa den växande 
konkurrensen från Europa och Japan. En liknande plan fanns för att 
integrera Venezuela i USA: s ekonomiska expansion. 

Upprättandet av vänskapliga förbindelser med Argentina började 
på det politiska planet med en lindring av förbuden om vapenförsälj
ning och lättnader i kravet på att respektera de mänskliga rättighe
terna samt på en normalisering av de diplomatiska relationerna som 
det första steget mot närmare ekonomiskt samarbete. 

I fallet Argentina kommer inte regeringens försök till en nationalis-
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tisk ekonomisk utveckling, t ex genom att öka handeln med Sovjet, 
att hota relationerna med USA, såvida inte nationalistiska krafter 
frammanar motsättningar med anledning av konflikten om Falk
landsöarna. 

Brasilien har varit det land som fått de största USA-investeringarna 
och det område där konkurrensen med Europa och Japan är intensi
vast. USA har försökt få Br;asilien att stödja sin Centralamerikapoli
tik och dela USA:s farhågor för en hotande öst-väst-konflikt. Detta 
har uppenbarligen misslyckats, då den brasilianska militärregimen 
insett, att hur betydelsefulla banden med USA än är, så skulle ett 
·ställningstagande för USA:s politik verka hämmande på de relationer
med Europa, Japan, Mellanöstern etc, som nyligen har etablerats och
medföra att Brasilien åter skulle bli helt beroende av USA. 88>

USA och militärregimerna i Centralamerika

Centralamerika, denna viktiga strategiska region, som hade domi
nerats av USA-intressen under mer än ett sekel är i dag scenen för 
intensiva revolutionära konflikter. Tre länder, Nicaragua, El Salva
dor och Guatemala är centra för dessa uppror. Det är där som de 
revolutionära krafterna nått längst. 

I Nicaragua är revolutionen genomförd. För att stoppa spridningen 
av de revolutionära krafterna i Centralamerika intervenerar USA. De 
gamla bålverken för USA:s herravälde i regionen, de centralameri
kanska militärregeringarna och oligarkierna anses inte längre ha för
måga att hindra krisen. Det kan även hävdas, att trots USA:s militära 
makt kan dess hegemoni i Centralamerika rubbas. USA kan inte 
längre genomd!iva sina beslut lika lätt som tidigare i området. 

De viktigaste'förändringarna är: 
- den starka antikrigsrörelsen i USA har mobiliserats mot landets

involvering i El Salvador och tvingar t o m Reaganregimen att
inse att det finns allvarliga inrikespolitiska hinder för en direkt
militär inblandning i Centralamerika,

- de nya revolutionära organisationerna som har en bredare folklig
bas än någon som USA har konfronterats med sedan den ku
banska revolutionen. 89>

Nicaragua är Centralamerikas största men samtidigt dess glesast
befolkade land. Landet var ett av de latinamerikanska länder med de 
allra starkaste banden till USA. Under åren 1855-1857 var den ame
rikansk� äventyraren William Walker herre i landet och dess presi-
dent. 

USA:s intressen har hävdats direkt i Nicaragua. USA ockuperade 
landet mellan 1912-1933 och amerikanska marinsoldater stationera
des där för att övervaka ordningen. När USA år 1933 införde "den 
gode grannens politik" drogs marinsoldaterna tillbaka. 

Vid denna tidpunkt· var Anastasio Somoza chef för det av amerika
narna upprättade nationalgardet. Det var och kom att förbli den enda 
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beväpnade styrkan inom landet (ca 6 000 man). Banden mellan natio
nalgardet och USA kom att förbli starka. Gardet har till stor del 
utrustats av USA och dess officerare och en del soldater har utbildats 
i den amerikanska kanalzonen i Panama. I gengäld har nationalgar
det fått ge stöd åt amerikanska väpnade interventioner i det karibiska 
området såsom vid 1961 års anfall vid Gris bukten på Kuba. 

År 19'37 övertog Somoza makten i landet efter att 1934 ha låtit 
mörda sin ende allvarlige konkurrent, frihetshjälten Cesar Sandino. 
Sedan dess styrdes landet, av familjen Somoza till 1979. Somoza själv 
mördades 1956, men efterträddes av ) sin son Luis. Efter ett mellan
spel, då Rene Schick tilläts vara president, valdes Anastas_io Somoz.ajr år 1967 till president, trots protester från den konservativa opposi
tionen. 

Oppositionen mot Somozaregimen hade haft svårt att göra sig gäl
lande då kritiker snabbt tystades av den hemliga polisen. Men redan 
1976 hade motståndet från såväl den vänsterinriktade Sandiniströrel
sen som medelklassen och kyrkan stegvis hårdnat. Mot slutet av 1978 
och under 1979 tilltog den väpnade kampen mot en alltmera isolerad 
Somoza och hans nationalgarde. Utifrån stöddes befrielserörelsen av 
Costa Rica, Panama, Venezuela och Mexiko. Samtidigt hade opposi
tionen hela tiden kontakter med Kuba. Även Socialistiska Internatio
nalen har givit den sitt stöd. I juli 1979 flydde Sömoza, sandinisterna 
intog Managua och en provisorisk junta på fem man, varav ·två bor
gerliga, tillsattes. Medlemmar av nationalgardet och den gamla ad
ministrationen ställdes inför rätta i särskilda domstolar. 

När revolutionen började i Nicaragua visade Carteradministratio
nens Centralamerikapolitik en strävan att behålla Nicaragua i den 
egna intressesfären, samtidigt måste man åstadkomma/ någon slags 
politisk förändring i Nicaragua och få slut på Somozas diktatur. 

Först hoppades man kunna påverka Somoza till att förbättra situa
tionen inom landet. Sedan försökte man få Somoza ersatt med en 
liberal regim. USA upphörde med civilt och militärt bistånd till lan
det, samt närmade sig den borgerliga oppositionen. Det gällde för 
USA att förhindra att de radikala sandinisterna tog makten. 

Under den revolutionära regeringens första år intog USA en avvak
tande och vacklande hållning till regimen i Nicaragua. Meningarna i 
den amerikanska statsledningen var delade om Nicaragua var att be
trakta som ett nytt Kuba, som skulle motarbetas och isoleras, eller 
om USA skulle stödja den nya regimen och därmed förhindra att den 
gick Kubas väg. 

Ett skäl till att USA inte ingrep mot utveckling i Nicaragua var att 
trots allt inga stora amerikanska intressen var hotade i Nicaragua. 
Även om USA traditionellt dominerat Nicaragua var de direkta ame
rikanska ägarintressena små. Det var Somozafamiljen som .ägde det 
mesta i landet. Dess strävan efter makt och egendom drabbade inte 
bara den stora massan av befolkningen. Den drabbade även kapital-
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ägare och medelklassen. Därför ställdes Somoza till slut mot en enad 
opposition av revolutionärer och borgare. · ' 

I den: första fasen efter segern hade denna enhet kunnat upprätthål
las på grund av den tidigare maktkoncentrationen till Somoza. All 
Somozas egendom förstatligades omedelbart. Därmed fick den revo
lutionära regimen mer än hälften av landets jordbruksresurser och 
industriella kapacitet i sina händer utan att någon överklass kände sig 
hotad och berövad sina privilegier. I den regerande femmannajuntan 
ingick Pedro Chamorros änka (Pedro Chamorro hade varit borgerlig 
ledare för oppositionskoalitionen, men mördats av Somoza) och en 
representant för det privata näringslivet. Den första regeringen inne
höll också flera ickesandinistiska Somozamotståndare från bankvärl
den, industrin och förvaltningen. Men spänningarna har stigit mellan 
sandinisterna och affärskretsarna. Vid en regeringsombildning i de
cember 1979 övertog aktiva sandinister och sandinistsympatisörer 
alla de viktigaste ministerposterna. I april 1980 lämnade de två bor
gerliga medlemmarna av regerings juntan. sina platser. De två vakanta 
platserna fylldes av en konservativ domare och en tidigare hög tjäns
teman i Interamerikanska utvecklings banken. 90> 

Socialistiska Internationalen och enskilda socialdemokratiska par
tier har byggt ut sina kontakter med den revolutionära juntan i Nica
ragua. Mexiko gav 1981 Nicaragua ett lån på 50 miljoner dollar. 
Sovjetunionen har från 1981 till 1982 beviljat lika mycket. Libyen 
lånade ut J00 miljoner dollar och krediter och annan hjälp kom också 
från Västtyskland, Sverige, Belgien, Holland, Frankrike, Italien och 
Spanien. De sovjetiska krediterna var avsedda för inköp av lastbilar, 
utrustning till industrierna och jordbruket och import av råmaterial, 
inte militärutrustning till den nyuppsatta krigsmakten på omkring 
7 000 man. 

De som kritiserar sandinistregeringen hävdar att den dåliga ekono
min är ett resultat av den stora satsningen på försvaret och importen 
av vapen. Detta avfärdas av Alfredo Cesar, minister och chef för 
centralbanken . Han hävdar att Nicaragua får krediter för att köpa 
militärutrustning och en del kommer även i form av gåvor. Ett avtal 
om vapenleveranser ingicks med Frankrike 1982 enligt vilket frans
männen skulle leverera krigsmateriel, bl a raketer, helikoptrar och 
patrullbåtar för en summa på 15,8 miljoner dollar. Paris ställer upp 
med krediter och menar att avsikten med avtalet är att Nicaragua 
skall bli mindre beroende av Kuba och Sovjetunionen. 91> 

I april 198! stoppade USA all hjälp till Nicaragua. Samtidigt har 
levnadsförhållandena i landet försämrats av en växande arbetslöshet 
på ca 20 % och en inflation på 31 % (1981). Nyinvesteringar inom 
industrin har upphört och utlandsskulden har vuxit. 

Efter bombattentat mot två broar i mars befarade sandinisterna en 
USA-stödd invasion. Under våren 1982 har det på gränsen till Hon
duras avslöjats 16 militära utbildningsläger med 5 000 soldater, som 

157 
.I 
,., 



tidigare tillhört Somozas nationalgarde. Soldaterna var. utrustad.emed M16-gevär, raketvapen och bomber. Trots detta behaller sandi
nisterna ett fast grepp om Nicaragua, genom en välutbildad arme och 
en effektiv säkerhetsapparat. 92> 

Fram till år 1979 utgjordes den ekonomiska och politiska eliten i El 
Salvador av de s k  "14 familjerna". Dvs kaffeborgerskapet, som 
under början av 1800-talet dominerade landets ekonomiska och poli
tiska liv. De "14 familjernas" makt var främst baserad på ägandet 
och kontrollen av jorden. Således ägde 0, 7 J1/o av befolkningen 40 OJo 
av jorden. Sedan år 1932 hade de "14 familjerna" kunnat kontrollera 
landet med hjälp av armen, nationa.lgardet och en rad poliskårer och 
terrororganisationer. Militären i El Salvador har fungerat som en 
skyddande kraft för de "14 familjerna" och genomgående har de 
högre officerarna kommit från denna familjegruppering. Varje för
sök att bryta denna makt har mötts med terror och förtryck. Endast 
mycket konservativa partier och organisationer har fått lov att ställa 
upp i de val som hållits för att bevara ett visst sken av demokrati. .· 

Genom Partido de Conciliaci6n Nacional (PCN), regeringsparti 
sedan år 1961, har de "14 familjerna" och militären kontrollerat 
landet. För det mesta har militärer valts till presidenter. Den 15 okto
ber 1979 bröts de "14 familjernas" politiska monopol genom mode
rata officerares kupp mot general Humberto Carlos Romero. Kuppen 
och upprättandet av en "reformvänlig regering" hade ingen lugnande 
inverkan på El Salvadors starka militanta vänster. Grupper från yt
tersta vänsterkanten utvidgade sina aktioner och krävde att rege
ringen skulle bevilja löneökning, införa prisstopp på livsmedel, fri�e 
politiska fångar och undersöka vad som hänt de hundratals mänm
skor som försvunnit under Romeros diktatur. 

Sedan början av 1970-talet har det vuxit fram en rad starka väns
terrörelser mot diktaturen. Till stor del är detta ett svar på det för
tryck som landsbygdsbefolkningen utsattes för från av militären och 
godsägare organiserade terroristorganisatiqner. 

Bloque Popular Revolcionario (BPR), är en bred sammanslutning 
av bondeorganisationer, fackföreningar, studentorganisationer etc. 
Dessa rörelser har genomfört jordockupationer, strejker och demon
strationer. Deras mål uppges vara skapandet av ett demokratiskt 
samhälle. 93l 

I El Salvador har även kyrkan varit en öppen motståndare till 
diktaturen och samarbetat med oppositionen.94) 

USA har militärt, ekonomiskt och politiskt fortsatt att stötta rege
ringen, då man ser den som den enda garantin mot en revolutionär 
utveckling liknande den i Nicaragua. 

En tydlig förskjutning till höger inom den styrande civilmilitära 
juntan genomfördes den 7 december 1980 då dess mest liberale med
lem överste Adolfo Majatro uteslöts. Juntan ombildades den 13 de
cember, varvid den kristdemokratiske ledaren Jose Napole6n Duarte 
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blev president och överste J aime Abdul Gutierrez vicepresident. Alla 
medlemmar i regeringen avgick utom försvarsrninistern överste Jose 
Guillermo Garda, som allmänt betecknades som regeringens 
"starke" man. Den 17 december meddelade amerikanska UD att den 
ekonomiska hjälpen till El Salvador skulle återupptagas. Beslutet mo
tiverades bl a med nödvändigheten av att förhindra livsmedelsbrist i 
landet. Den 10 januari 1981 inledde vänstergerillan en samordnad 
landsomfattande offensiv mot regeringsstyrkorna. 95> 

Med Reaganadministrationens tysta stöd hade Honduras, Costa 
Rica och El Salvador bildat en politisk allians. Syftet var att stärka 
juntan i El Salvador och isolera Nicaraguas vänsterregim. 
El Salvador är starkt beroende av militärt och ekonomiskt bistånd 

från USA. Efter en bitter debatt i den amerikanska kongressen gavs 
klartecken för ytterligare 55 miljoner dollar i hjälp till landet. År 1982 
har El Salvador redan tilldelats sammanlagt 125 miljoner dollar .96) 

I valet till den konstituerande församlingen i El Salvador, söndagen 
den 28 mars, deltog 5 högerpartier och kristdemokraterna dvs den 
civila grenen av den styrande militärjuntan. Kristdemokraterna under 
ledning av Jose Napole6n Duarte, som stöddes av USA, hade på sitt 
valprogram en jordreform samt nationalisering av banker och utri
keshandel. 

De fem andra partierna som deltog i valet: den nationalistiska 
republikanska alliansen (ARENA), partiet för folklig orientering 
(POP), det, nationella försoningspartiet (PCN), det salvadoranska 
folkpartiet (PPS) och den demokratiska aktionen (AD) har alla of
fentligt uttalat sitt motstånd mot reformerna. Det kristdemokratiska 
partiet och Reaganregimen hoppades att valet skulle resultera i ett 
parlament, som skulle stödja reformerna och t o m skriva in dem i 
författningen. 

Det kristdemokratiska partiet hävdade i sin kampanj att refor
merna kommer att upphävas om högerpartierna vann valet och att 
landet då skulle kunna glida in, i ett inbördeskrig. 

Gerillan Farabundo Marti Liberation National (FMLN) och den 
demokratiska revolutionära fronten (FDR) hade bildat en koalition 
som bojkottade valet. De hävdade att deras anhängare varken kunde 
driva valkampanj eller rösta i säkerhet. Valet har även kritiserats av 
må�ga utländska reg�ringar, då det inte betraktas som någon lösning 
på mbördeskriget, om ,det inte föregås av förhandlngar med den geril
laledda oppositionen. 97) 

HögergruppGrna vann valet. Major d' Aubuisson, ledare för ultra
högerpartiet ARENA, valdes till talman för den nya konstituerande 
församlingen. Det blev samtidigt känt att militåren hade beslutat att 
utnämna en egen moderat politiker till president. 

Högergruppens seger var en följd av att kristdemokraternas "po
tentiella väljare" hade gått åt höger p g a vänstergerillans ökade ak
tiviteter. 
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Militären utsåg Alvaro Magana till landets provisoriske president. 
Magana var chef för en av landets största banker och hade fått sin 
utbildning vid Chicagouniversitetet. Han ansågs vara en centerman 

och politiskt obunden, men med band till kristdemokraterna, militä
ren och USA. Han hade varit den salvadorianska regeringens ekono
miske rådgivare i 20 år. 

Den amerikanska generalen Vernon Walters, utrikesminister Haigs 

personlige representant, hade tidigare gjort ett besök och hållit en 

serie konferenser på hög nivå med militärer och politiska ledare. Det 
som tvingade militären att ingripa i presidentutnämningen var deras 

fruktan att förlora ekonomiskt och militärt bistånd från USA om 
högern helt skulle dominera den nya regeringen .98l 

I de fall då den inhemska regeringen i något centralamerikanskt 
land inte själv kunde hålla tillbaka befolkningens reformkrav har 
USA ingripit direkt, i synnerhet när amerikanska ekonomiska intres
sen har stått på spel. Guatemala år 1954, då den folkvalda presiden
ten Jacobo Arbenz störtades är ett exempel. Arbenz (1951-1954) 
hade påbörjat en omfattande jordreform. 1 miljon hektar exproprie
rades från United Fruit och storgodsägare och fördelades till 900 
familjer. År 1954 störtades Arbenz med hjälp från USA. Överste 

Castillo Armas övertog regeringen . Armen behöll makten till år 1966, 
då oppositionens kandidat Cesar Montenegro från Partido Revolu
cionaria vann valet. Armen hade fortfarande stor makt och begrän
sade presidentens handlingsfrihet.99) Därefter har militärer låtit välja 

sig till presidenter. Militären i Guatemala har varit den stabiliserande 

makten. Motsättningar har funnits mellan olika grupper - jord
ägare, industriägare samt ämbetsmän - men militären· har ·underord
nat deras krav USA: s ekonomiska och politiska intressen. 

I valet 1974 kom general Kjell Laugerud-Garcia, det revolutionära 

partiets kandidat, till makten. Förtrycket minskade i;iågot. Även i 
valet år 1978 förlorade MLN:s kandidat genom valfusk till centerkoa
litionens general Fernando Romeo Luc<!-s-Garcia. Men 85 % av be
folkningen bojkottade valet. Den verklige segraren både 1974 
och1978 var troligen kristdemokraternas kandidat.100l 

Under de senaste åren har en ny stark opposition vuxit fram under 
ledning av fackföreningarna. Efter valet 1978 ökade oppositionen. 
En demokratisk front mot repressionen i landet bildades . I denna 
ingick följande oppositionsgrupper: de två socialdemokratiska par
tierna, fack- och bondeföreningar samt även två av de fyra gerillaor
ganisationerna .101J 

USA har gjort allt för att hindra en utveckling i Guatemala lik den 

som ägde rum i Nicaragua. Därför begärde USA att president Lucas
Garcia år 1982 skulle låta genomföra fria val genom vilka USA hop
pades att kristdemokraterna skulle föras till makten. Valet genomför
des den 7 mars 1982. Segrare blev dock regeringskandidaten general 
Angel Guevara. 102) 
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Tre av de politiska partierna som deltagit, begärde hjälp från USA 
för att få valet ogiltigförklarat p g a valfusk. Tisdagen den 13 mars 
övertog general Efraiem Rios Montt kontrollen över Guatemala efter 
en snabb statskupp av en grupp unga officerare, som kallade sig "De 
unga officerarnas rörelse''. Rios Montt hade varit presidentkandidat 
för en politisk centerorganisation i valet år 1974. En civil politiker 

Lionel Seanega, som var med om att planera kuppen, men efteråt 
ställdes utanför, förnekar att det skulle ha förekommit någon ameri
kansk inblandning i den. Andra personer som följde kupputveck
lingen, anger att amerikanska officerare underrättades kontinuerligt 
om vad som pågick inne i presidentpalatset. 103> 

Den nya juntan under ledning av general Rios Montt väntas för
bättra relationerna med USA och landets rykte beträffande de 
mänskliga rättigheterna. Juntan är i behöv av amerikansk militärut
rustning och utbildning i gerillabekämpning. 

Den 17 maj meddelade general Rios Montt att val till en konstitue
rande församling skulle hållas i slutet av 1982. 

Guatemalas ekonomiska problem har ökat landets inre oroligheter. 
En gång var Guatemala Centralamerikas rikaste land, men den ekon
miska tillväxten har stagnerat. Låga kaffepriser har sammanfallit 
med en kapitalflykt från landet och ett stopp av utländska investe
ringar. Turistnäringen har kollapsat. Landets handelsbalans har ett 
stort underskott. 

Många .anser att armen borde förhandla med gerillan medan den 

ännu kan göra det ur en styrkeposition. Gerillan i sin tur medger att 
det ännu inte finns några utsikter till militär seger. Liksom i El Salva
dor är båda su:lor tämligen jämstarka och får båda kraftigt understöd 
utifrån. 104) 

· Sammanfattning

Latinamerika består av 30 självständiga stater och sträcker sig från 

USA:s södra gräns till Kap Horn. Staterna har uppstått ur de spanska 

och portugisiska kolonialväldena.
Efter frihetskrigen har de latinamerikanska staterna blivit be

roende av USA och Västeuropa både ekonomiskt och kulturellt. De
ras frigörelse från de spanska och portugisiska kolonialmakterna blev
bara en formell brY,tning med den koloniala situationen. Spaniens och
Portugals plats intogs av Storbritannien, vars hegemoni varade till
början ·av 1900,talet, då USA tog över herraväldet.

Conquista<[orerna, som hade sina militära bragder att tacka för de 

höga ämbeten kronan anförtrodde dem ersattes efter hand med civila
administratörer. Epoken 15 50-1808 var en fredlig tid, då samhället
styrdes av en civil byråkratisk regim. Kronan fruktade för personliga
maktställningar, som framgångsrika krigsherrar skulle kunna bygga 

upp och ersatte dem lned högadliga hovmän och jurister på chefspos
terna i kolonialväldets förvaltning.
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De reguljära soldaterna från Spanien och Portugal räckte bara till 
att bemanna de allra viktigaste garnisonerna. Därför måste kolonisa
törerna själva ordna försvaret mot såväl pirater som främmande ör
logsmän samtidigt som de på andra håll fick kämpa mot indianer. De 
militärorganisationer som uppstod på detta sätt var länge helt impro
viserade. 

De bourbonska reformerna under 1700-talet gav Spanska Amerika 
en arme- och en finansintendentur, ledd från metropolen och bestå
ende till sin huvuddel av spanjorer. Den tidigare organisationen inom 
armen omvandlades, de lokala styrkorna bildade kärnan till de regul
jära styrkorna och det uppstod en yrkesarme av soldater, värvade i 
Spanien, vilka nu inte längre till övervägande delen var tidigare för
brytare. Officerarna tillförsäkrades en tryggad social ställning och en 
framskjuten plats inom den sociala hierarkin. Även milisen fick en 
fastare organisation, delvis med hjälp av kadrar av reguljära office
rare och soldater. Den utökade krigsmakten åtnjöt även vissa privile
gier och blev på detta sätt starkare organiserad än övriga grupper i 
samhället. 

Frihetskrigen skapade allt större armeer, där de härskande klas
serna bara bidrog med officerskadren. Ett stort antal soldater rekry-
terades bland underklassen och de färgade. 

De långvariga befrielsekrigen som slutade år 1825 hade givit upp
hov till improviserade statsförvaltningar. Dessa förmådde inte skaffa 
sig auktoritet hos de segerrika generalerna och de trupper som hade 
skapat grundvalen för de nya staterna. Femton års krig hade däremot 
utvecklat en konsoliderad kårandra inom officerskåren, som. blev ett 
maktinstrument för de grupper som utlöst revolutionen och hade för 
avsikt att styra den i fortsättningen. Efter kriget blev det nödvän<,ligt 
att med vapen upprätthålla en inre ordning och på detta sätt över-
levde militarismen kriget. 

Under åren efter frihetskrigen präglades de nya latinamerikanska 
staterna av s k Caudillos; vilka tagit makten och koncentrerat den till 
sig själva. Det blev revolutionsarmen som levererade ledarsiktet un
der den nya ordningen och permanentade den militära interventionen 
i politiken. 

Caudillismen innebär en stark auktoritär centraliserad 'militärdik
tatur med en karismatisk· ledare och har sedan frigörelsen från Spa-· 
nien och Portugal kännetecknat den latinamerikanska politiken. fram 
till våra dagar. 

Den nimbus kring allt militärt, som uppkom genom befrielsekri
gens fälttåg kom att uppvisa en häpnadsväckande livskraft. De latin
amerikanska generalerna är fullt nöjda med den heroiska gloria de 
kunnat låna från befrielsekrigens alltmer avlägsna epok. Krigsmak
tens starka ställning har inte en utrikespolitisk utan en inril:cespolitisk 
förklaring. 
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Sedan Caudillismen försvunnit under början av 1900-talet föränd
rades krigsväsendet och därmed militärens ställning. Armtn profes
sionaliserades och militärakademier kom att bli obligatoriska för of
ficerskarriären. Militärskolor upprättades och utländska instruktörer 
och lärare inkallades. Manskapets rekrytering förändrades och en typ 
av allmän värnplikt infördes. Framväxten av en professionell offi
cerskår sammanhängde med centralisering av staten och den indu
striella revolutionen. 

Under 1900-talet blev officersrekryteringen yrkesmässig, examen 
från krigshögskolor och utländsk utbildning förde fram till höga pos
ter och ett växande antal armeofficerare rekryterades ur medelklas
sen. Aristokra,tins och elitens monopol på officersbefattningar för
svann. 

Den militära institutionen är till sin form och status samt sina 
förmåner och privilegier beroende av det samhällssystem under vilket 
den tillkom. Förändringar i systemet betraktades som ett hot. 

Under åren 1918 till 1958 bestämdes den latinamerikanska militä
rens politiska roll huvudsakligen av dess inställning till kommunis
men och fascismen. De ryska och mexik,mska revolutionerna riktade 
medelklassens, de intellektuellas, studenternas och en del av de orga
niserade arbetarnas uppmärksamhet på möjligheten att lösa de egna 
problemen revolutionärt. Detta motarbetades av oligarkierna. 

Från och med 1920-talet drabbades länderna i Latinamerika av 
ekonomiska kriser. Den nya generationens professionella officerare 
gay politikerna skulden för misslyckanden och såg sin chans eller 
plikt att ingripa i sina länders politik. 

Ett flertal statskupper ägde rum så snart en i fria val tillsatt rege
ring försökte sig på sociala reformer eller när ett vänster- eller arbe
tarparti befara9es kunna vinna politisk kontroll. 

Inställningen bland officerarna efter andra världskriget var att de
ras länder behövde utvecklas ekonomiskt. De hävdade att en ekono
misk tillväxt inte kunde uppnås, då de civila regeringarnas politik 
kännetecknades av motsättningar och osäkerhet. Denna intolerans 
mot konventionell civil politik ledde till militär intervention under 
efterkrigstiden. Under 1960-talet kom en ny typ av militärregeringar. 
De var inte lika traditionella som 1930-talets eller så progressiva som 
sina föregångare. l)e kom till makten för att förbli där tills de hade 
avslutat landets politiska och ekonomiska rekonstruktin. Deras främ
sta målsi;ittning var att skapa en mera ordnad politisk process, fri från 
osäkerhet oc):l konflikter. Denna gång var officerarna beslutna att 
bryta med det förflutna och skapa ett helt nytt politiskt system. De 
militära ledarna hade dock ofta en klarare uppfattning om vilket 
politiskt styre de är motståndare till än vilket statsstyre som de ville 
ha i stället. De kan ha en uppfattning om den slutliga form som deras 
stat borde ha, men de har sällan en strategi som visar den väg de ska 
gå för att nå målet. De saknar kunskap om de mekanismer som 
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behövs för att genomföra övergången från auktoritärt styre till en 
styrelseform med politiskt deltagande av hela befolkningen. 

Alltsedan de latinamerikanska frihetskrigen har USA hävdat och 
etablerat speciella relationer med dessa länder. USA deklarerade 1823 
i Monroe-doktrinen att all inblandning av europeiska stater i den 
västra hemisfären skulle behandlas som en fientlig handling. Under 
andra världskriget förekom ett utvidgat ekonomiskt och militärt sam
arbete mellan USA och de latinamerikanska staterna, bl a ingicks 
försvarspakter och samarbetsavtal. 

Sedan 1960-talet, då USA inledde sina utbildningsprogram för la
tinamerikanska officerare i Panamas kanalzon och USA, hade de 
latinamerikanska militärerna kommit i närmare kontakt med sina 
nordamerikanska kollegor än någonsin förr. De latinamerikanska 
krigsmakternas effektivitet ökades. 

Carterregeringens latinamerikanska politik stödde övergången från 
militärstyre till civila regeringar som inte bröt mot de mänskliga rät
tigheterna. I slutet av regeringsperioden förändrades dess politik till 
att bli den centrala delen av den politik som sedan president Reagan 
skulle komma att föra. Militärbudgeten ökades. CIA fick friare hän
der, interventionen ökade i Centralamerika. 

Under Reaganregeringen ökade det politiska och ekonomiska stö
det till militärregeringarna i El Salvador och Guatemala. För att 
stoppa de revolutionära krafterna intervenerade USA, enär militärre
geringarna inte längre själva har förmågan att stoppa gerillarörel
serna som har ett stort stöd hos befolkningen och utgör ett hot mot 
regimerna, även om gerillarörelserna just nu inte är tillräckligt starka 
för att kunna segra över militären. Ånnu så länge är båda sidorna 
tämligen jämstarka och får understöd utifrån. Det har hävdats att 
militärregeringarna borde inleda förhandlingar med gerillan medan 
regeringstrupperna ännu är tillräckligt starka så' att de kan göra det ur 
en styrkeposition. 
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Zusammenfassung 

Nach der Eroberung Stidamerikas und dem Aufbau einer Zivilverwal
tung reichten die spanischen bzw. portugiesischen Truppen · dort le
diglich �us, um die wichtigsten Garnisonen zu besetzen. Im tibrigen 
musste die Landesverteidigung dun:;h von den Kolonisten von Fall zu 
Fall gebildete Milizen tibernommen werden. 

Erst im Zu.sammenhang mit den bourbonischen Reformen im 18. 
Jahrhundert wurde ein stehendes Heer geschaffen. Die Offiziere er
hielten eine sozial abgesicherte und gesellschaftlich hervorgehobene 
Stellung. U. a. wurden ihnen durch das sogenannte "fuero militar" 
bestimmte Privilegien zugestanden. Damit wurde eine Voraussetzung 
för den sudamerikanischen Militarismus geschaffen. 

Die Entwicklung des Offizierskorps zu einer in der Gesellschaft 
deutlich hervorgehobenen Kaste verstärkte sich während der Frei
heitskriege 1808-1825, obwohl damals sowohl Offiziere als auch 
Soldaten aus allen Schichten der Bevölkerung geworben wurden. Das 
Offizierskorps mit seiner speziellen Geisteshaltung wurde zum 
Machtinstrument, · ,dessen sich jeder Politiker bedienen musste, der 
eine Revolution durchftihren wollte. 

Zunächst waren es dje Befehlhaber der während der Freiheitskriege 
aufgestellteh An,neen, selbsternannte "Caudillos", die sich an die 
Spitze zentralistischer, autoritärer Militärdiktaturen stellten. Bis auf 
den heutigen Tag haben Männer dieses Typs, z. B. Per6n, Batista und 
Castro, die Politik Stidamerikas entscheidend beeinflusst.' 

Die sudamerikanischen Offiziere leben bewusst in der Tradition der 
Freiheitskriege, als das Militär verherrlicht wurde, zumal die Existenz 
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der Streitkräfte heute nicht aussenpolitisch sondern nur innenpoli
tisch begriindet werden kann. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Offizierskorps profes
sionalisiert. V oraussetzung fiir eine militärische Laufbahn war der 
Besuch einer Militärakademie. Gleichzeitig wurde die allgemeirie 
Wehrpflicht eingefiihrt. 

Zwischen 1918 und 1958 wurde die Rolle des Militärs durch seine 
Haltung zum Kommunismus und Faschismus bestimmt. Es etablier
ten sich sowohl einige populistische, zum Faschismus neigende, als 
auch einige reformistische Militärregierungen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg betonten die Offiziere, dass die för ihre Länder notwendige 
industrielle Entwicklung an der Inkompetenz und Korruptheit der 
zivilen Politiker scheitere, weshalb sie die Macht iibernehmen 
miissten. Gleichzeitig stiitzten sich die modemen Militärdiktatoren 
auf die Streitkräfte in ihrer Gesamtheit und nic.ht wie die Caudillos 
vergangener Zeiten auf persönliche Anhänger. 

Die kubanische Revolution föhrte 1960-1964 zu einem gesteigerten 
Militarismus in Siidamerika, als das Militär iiberall ihm genehmen 
Politikern zur Macht verhalf. Nach 1964 tibten die Militärs die Macht 
för gewöhnlich direkt aus. Sie entwickelten auch Strategi en zur poli
tischen und vor allem zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Länder. 
Aber auch wenn es ihnen schneller als populistischen und reformisti
schen Regimen gelang, die Verwaltung zu reformieren, vermochten 
sie ebenso wenig wie diese, die wirtschaftlichen und politischen Pro
bleme zU: lösen. 

Aufgrund der geographischen Nähe haben die USA besondere Be
ziehungen zu den siidamerikanischen Staaten entwickelt. Die Mon
roedoktrin, irn Jahre 1823 forrnuliert, driickt diesen Hegenomiean
spruch eindeutig aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte sich die 
wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit zwischen den USA 
und den meisten stidamerikanischen Staaten noch. 
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