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Danmarks försvar fra omkring 1890 til 1918 
- en skitse med fynsk perspektiv

av Michael H. Clemmesen 

.. Fyn er broen mellem rigets hoveddele og den trediestörste landsdel. 
Oen kan, afhaengigt af de ydre omstaendigheder, have en meget forskel
lig be tydning for det samlede lands försvar. Denne betydning afhaenger 
af, hvilket land eller hvilke lande, der truer Danmarks sikkerhed. Fordi 
"broen" rent faktisk er en traedesten, er betydningen meget staerkt af
haengig af den maritime situation på det betragtede tidspunkt, og derfor 
er Fyns betydning påvirket af den pågaeldende periodes våbenteknologis
ke vilkår. På grund af öens beliggenhed taet ved den jyske halvö er betyd
ningen endvidere påvirket af landgraensens placering. 

Når Danmark er stillet overfor en overlegen landmagt, men alene el
ler ved tilstedevaerende allierede flådestyrker - har fuld kontrol over vo
re farvande, er Fyn velegnet · som baseområde for operationer via bro
hovedstillinger på den jyske halvös östside mod de fjendtlige styrker her. 
Det var Fyns rolle i 1848, 1849 og 1864. Med udviklingen af feltartilleriet 
blev flådekontrol med Lille Baelt snart umulig, og overgang fra Jylland til 
Fyn en forholdsvis simpel operation, men på trods heraf bevarede öen i 
nogle år en nogenlunde uaendret rolle i forsvarsplanlaegningen.<1> 

Forudsaetningen for at kunne sende haeren over Store Baelt var dog 
herefter tilstedevaerelsen af en staerk allieret flådemagt. Danmark havde 
mistet söherredömmet i de allerförste år efter krigen. Det blev nu derfor 
forholdet mellen rivaliserende stormagter og deres flåder, der bestemte 
det samlede Danmarks sikkerhedspolitiske vilkår og herunder betydning
en af den enkelte landsdel. 

I konflikter mellem Rusland og Vestmagterne var Danmarks sikker
hedspolitiske problem overskueligt. Bortset fra opinionens overvejende 
sympati for Vestmagterne var vor neutralitet trovaerdig hos begge parter, 
og vi kunne frit og opportunistisk tilpasse denne neutralitetspolitik und
viklingen i magtforholdene. Risikoen for at blive militaert indblandet var 
begraenset og mulighederne for, at neutralitetskraenkelser kunne tage 
karakter af eksistenstruende invasion, var begraenset af, at begge parter 
var henvist til kun at optraede som sömagter fjernt fra egne baser. Neut
ralitetsforanstaltninger kunne normalt koncentreres om farvande, havne 
og Köbenhavns söfront. 

De sikkerhedspolitiske problemer aendrede imidlertid karakter, hvis 
Tyskland stod overfor Vestmagterne (samt eventuelt Rusland). Trovaer
digheden som neutral var tvivlsom på grund af det i danske öjne ulöste 
nordslesvigske spörgsmål. Ud over, at Danmark i sådanne konflikter var 
udsat, fordi man kunne opfattes som fundamentalt partisk, var vor situa
tion også mere kompleks militaert. Vi havde så landgraense til en af kon-
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fliktdeltagerne, til Europas staerkeste landmagt. Men selv i en sådan 
konflikt var de grundlaeggende vilkår for Danmarks forsvar bestemte af 
situationen i vore farvande. Disse vilkår kunne aendre sig i löbet af kon
flikten, men det var sandsynligt, at Tyskland indledningsvis ville have sö
herredömmet. 

I situationer, hvor Tysklands maritime styrke var så betydelig, at man 
kunne virke offensivt fra Skagerrak ud i Nordsöen, måtte vi se i öjnene, at 
alle fotbindelser mellem vore landsdele var under tysk kontrol. Straeder
ne var så - sömilitaert set - indre tyske farvande. Danmarks betydning 
var som et muligt tyskt baseområde for de offensive operationer. Det mi
litaert set mest interessante område var så Jylland, her primaert havne i 
det östlige Nörrejylland. Fyn havde i den situation ingen betydning. Sjael
land med Köbenhavn havde kun betydning som opholdsstedet for de 
danske beslutningstagere . 
.. Hvis Tyskland derimod ikke havde kraefter til at virke offensivt ud af 
Ostersöen, men kunne kontrollere strederne og eventuelt Kattegat syd 
for Djursland, var det muligt at bevare forbindelserne mellem Sjaelland 
og Nörrejylland, og der var mulighed for landsaetning af allieret.hjaelp i 
Nordsjaelland og eventuelt også i Jylland. Fyn ville vaere uden betydning, 
Nordjylland ville naturligt overtage öens rolle som eventuelt udgangs
punkt for operationer på den jyske halvö. 

Kun i situationer, hvor det ll];åtte ses som et spörgsmål om kort tid, för 
en vestlig flådeindtraengen i Ostersöen fandt sted, fik Fyn betydning. 
Den part, der kontrollerede begge sider af Store Baelt det eneste muli
ge gennemsejlingsfarvand for periodens större krigsskibe - kunne vans
keliggöre passagen for modparten i meget betydelig grad. 

Hvilken af de tre situationer, Danmark befandt sig i ved en konflikt, 
hvori Tyskland var part, afhang af, hvilken kombination af magterne 
Frankrig, Rusland og Storbritannien, der var Tysklands fjende. Som 
naevnt havde den våbentekniske udvikling også betydning. Stadig större 
skibe i stormagtsflåderne havde - sammen med de tyske muligheder for at 
kontrollere Lille Baelt med artilleri fra land - henvist passage til Store 
Baelt. Kulfyring af skibene betöd i modsaetning til den tidligere sejldrift 
og den senere oliefyring - at flådeoperationer var staerkt afhaengige af 
�remskudte, beskyttede bunkringssteder. Vestmagtsflåders operationer i 
Ostersöen måtte kunne stötte sig til sådanne "baser" i de danske - eller 
svenske - farvande, og dette forhold undergravede i denne periode mulig
hederne for at opretholde en dansk neutralitet. På den anden side betöd 
periodens udvikling af söminevåbnet, torpedobåden og undervands
båden, at et indtraengningsforsög blev mere ag mere risikabelt og derfor 
mindre og mindre sandsynligt. 

I den tredie situation, hvor en indtraengning af vestmagtsflåder var 
umiddelbart sandsynlig, havde Fyn som naevnt en klar strategisk betyd
ning. Hvilken vaegt, der skulle laegges på dette forhold i forsvarets ind
retning og planlaegning, måtte siges at afhaenge af, hvor sandsynligt det 
var, at denne situation opstod. Men det var også afgörende, hvad man så 
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som försvarets mål. At målet fik stor betydning skyldtes, at den dansk
tyske graense da gik umiddelbart syd for Kolding. Enhver förbindelse 
mellem Fyn og Jylland ville blive afbrudt i det öjeblik, hvor tyske styrker 
overskred graensen, og styrker, der stod på Fyn, kunne herefter ikke 
bringes til at bidrage til försvaret af hovedlandsdelene för situationen på 
havet bedredes. Hvis det var den grundlaeggende forsvarsopfattelse, at 
alle vaesentlige dele af landet skulle forsvares eller bevogtes lige, godt el
ler dårligt, hvis försvaret skulle fordeles efter, hvor neutralitetskraenkel
ser var mest sandsynlige, var dette problem uden betydning. Hvis man 
derimod opfattede försvarets mål som at sikre det laengst mulige försvar 
af landets höjst prioriterede vaerdier, var situationen en anden. Da var 
det afgörende, at sandsynligheden for hurtig retablering af förbindelsen 
til Sjaelland var meget höj. Ellers ville der vaere risiko for, at styrkerne på 
Fyn gik tabt til ingen nytte. Situationen var igen en anden, hvis man så 
det som forsvarets primaere mål at skabe de bedst mulige betingelser for 
modtagelse af hjaelp til landet fra den kraenkende/angribende magts fjen
der. Da måtte beveelsen af kontrollen med Fyn ses i sammenhaeng med 
den hjaelpende magts interesser og med öens anvendelighed som "bro
hoved" for denne hjaelp i forhold til andre steder, hvor den fynske styrke 
kunne anvendes. 

Uanset målet for forsvaret, når konflikten var brudt ud, havde Fyn dog 
betydning som "bro" for transport af mobiliserede enheder og vaerne
pligtige mellem Jylland og Sjaelland og som et område, hvor enheder til 
brug udenfor öen kunUG hentes. På baggrund af denne indledning vil det 
blive beskrevet, hvilken rolle Fyn havde i de samlede forsvarsforberedel
ser i perioden. 

lndtil 1894 

Medens man indtil slutningen af 70-erne havde forudset muligheden af en 
koncentration af haeren til Fyn, havde man - ud over måske brohoveder 
ved Fredericia og halvöen Helgenaes öst for Århus mere eller mindre 
opgivet at forberede et försvar af Jylland. Man var vel låst fast i situa
tionen ved afslutningen af 2. Slesvigske Krig, naturligt pessimistisk med 
hensyn til den danske haers muligheder på halvöen når stillet overfor den 
tyske landmagt, hvis overvaeldende styrke var blevet demonstreret igen i 
1866 og 1870--71. Herefter aendredes billedet til det vaerre. Den tyske 
flåde voksede stadig i forhold til den danske, og man kunne ikke regne 
med, at nogen anden stormagtsflåde ville komme os til hjaelp og udligne 
forskellen. Bismarcks Tyskland stod uden for det for vor situation domi
nerende britisk-russiske modsaetningsforhold, så assistance var usand
synlig. Fra krisen i den dansk-tyske forhold i 1879 blev de.t i stigende grad 
försvaret mod det både på land og havet overlegne Tyskland, der domine
rede haerens tankevirksomhed og planlaegning. Haeren måtte koncen
treres på Sjaelland, og da man så stadig mere pessimistisk på muligheder
ne for kystforsvar, måtte man koncentrere den störste indsats om forsva-
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ret af den - planlagt feltbefaestede -danske hovedstad. Med forventning
en om tysk söherredömme ophörte forelöbig diskussionen om Fyns pla
cering i försvaret. De på Fyn garnisonerede tropper - to fodfolksregimen
ter og et rytterregiment - skulle jaevnföer de tanker, man i Generalsta
ben gjorde sig om haerens koncentration i den förste halvdel af 80-erne 
overföeres til Sjaelland. I Jylland forudså man at måtte efterlade "en 
mindre del af haeren, hovedsageligt rytteri, dels frivilligt dels måske 
nödtvungent. .. i förbindelse med de dervaerende forstaerkningsafdeling
er". <2l At de fynske styrker under alle omstaendigheder skulle evakueres 
til Sjaelland, bekraeftes af "Nogle forarbejder til haerens koncentration 
på Sjaelland", der blev udarbejdet i Generalstaben i 1885. Disse forarbej
der indeholdt en detaljeret transportplan med to muligheder. Enten röm
medes landsdelene vest for Store Baelt helt, eller også blev i Jylland efter
ladt Fredericia og År hus garnisoner, d. v .s. to fodfolksregimenter med dis
ses to forstaerkningsbataljoner, et rytterregiment og en artilleriafdelning. 
Det var i forarbejderne forudsat, "at hele den overföerte styrke skal sam
les umiddelbart i Köbenhavn". Generalstabens plan for haerens placering 
på Sjaelland godkendtes af krigsministeriet i begyndelsen af 1887.<3l 

Haerens förberedelser i disse år kan ikke generelt siges at vaere prae
get af optimisme med hensyn til mulighederne for tidlig og betydelig hja
elp i tilfaelde af et tysk angreb. En undtagelse er imidlertid generalstabs
övelsen i august 1890. Den .. udenrigspolitiske ramme for övelsen var en 
konflikt mellem Tyskland, Ostrig og Italien på den ene side og Frankrig, 
Rusland og England på den anden. Det vil sige m.h.t. Tysklands fjender 
en kombination, som naeppe var realistisk för 14-17 år senere. Danmark 
var neutralt, men Tyskland koncentrerede tropper mod den danske 
graense. England havde sendt flåden til vore farvande og opfordrede 
Danmark til at samle sin haer i Jylland og på Fyn. Sjaelland ville blive be
skyttet af engelske styrker, og man var parat til også at yde hjaelp til det 
övrige lands försvar. Man befandt sig altså i en gunstig udgave af indled
ningens tredie situation. Danmark efterkom Englands opfordring og for
lod frivilligt den neutrale status. Denne övelses ramme skal ses på bag
g_rund af, at formålet med den var at öve henholdende kamp op igennem 
Ostjylland. Uanset de primaere krigsplaner skulle generalstabskorpset 
også kende landsdelene vest for Store Baelt. Begrundelsen for at efter
komme den engelske opfordring var i övrigt "frygt for tvangsmidler 
navnlig mod Köbenhavn". Til försvaret af Fyn afsattes to kanonbatterier 
ud over de på öen garnisonerede to fodfolksregimenter og det ene rytter
regiment. Störstedelen af den danske flåde placeredes i Lille Baelt-områ
det. (4) Som naevnt godkendte krigsministeriet i 1887 planen for - den sam
lede - haers placering på Sjaelland. I 1891 fölte man sig dog foranlediget 
til at anmode den af generaler sammensatte kommission, Generalkom
missionen, om at udtale sig, om "der ikke skulle vaere anledning til navn
lig i Jylland at efterlade en mindre styrke". Svaret blev sendt til General
staben i efteråret 1891, men er ikke fundet. Men den sagkyndige kom
mission, der oprettedes i 1893 i spillet om et farlig mellem regeringen og 
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Frede Bojsens moderate flöj i Venstre, konstaterede, at hvis Sjaelland var 
truet, kunne der kun efterlades forstaerkningstropper i de övrige lands
dele (d.v.s. maksimalt 6 bataljoner, hvoraf2 på Fyn). Hovedöens forsvar 
ville laegge beslag på samtlige linietropper. Hele den sagkyndige kom
missions argumentation var styret af behovet for at möde trusten mod 
Sjaelland.<5l 

I övrigt var Generalstabens hovedindsats i disse år rettet mod - sam
men med sövarnet - at gennemföre en grundig og detaljeret rekognosce
ring af landgangsforholdene ved de sjaellandske kyster m.h.p. at fastlaeg
ge styrkebehovet ved et kystforsvar af hovedöen.<6) 

Fra 1894 til 1901 

Forliget i 1894 legitimerede faestningen og sikrede dens bemanding. Det 
aendrede ikke haerens fokusering på forsvaret af landet öst for Store 
Baelt. Arbejderne koncentrerede sig om at forberede försvaret på de nu -
med faestningens etablering eksisterende vilkår. 

I en i 1896 ved Marinestaben og Generalstaben udarbejdet studie af 
"hvorledes et overfald på Danmark kan taenkes udfört" blev der taget 
udgangspunkt i en konflikt mellem Tyskland og Storbritannien. Studien 
opstillede en detaljeret tidsplan for situationens udvikling. Et tysk ulti
matum (med ikke naermere definerede krav) blev stillet samtidig med at 
tyske tropper gjordes klar til indmarch i Jylland og den tyske flåde var ved 
at placere sig i Store Baelt, det sydlige Kattegat og Öresund nord for Kö
benhavn. En landgangsekspedition var klar. I perioden för det tyske ulti
matum blev stillet, havde den internationale spaending medfört, at der 
var forberedt overförsel af den jysk-fynske · enheders tjenstgörende 
mandskab, befalingsmandskadrer og materiel. Enhederne kunne så eta
bleres ved anvendelse af aeldre sjaellandske årgange. I studien forven
tedes, at det ville vaere muligt at gennemföre overförslen fra Jylland via 
halvöens nordlige havne. Derimod var der tvivl om, hvorvidt der ville 
vaere tid til at overföre de fynske afdelingers kadrer m.m., för forbindel
serne blev afskåret. Som Jylland sås Fyn kun som et område, hvor res
sourcer, der var nödvendige for Sjaellands försvar, uheldigvis befandt sig. 
(7) 

Studiens tendens bekraeftes af Generalstabens samtidige orientering af 
ministeriet om "Haerens mobilisering og koncentration til Sjaelland". 
Hvis man til Sjaellands forsvar kun rådede over de på öen garnisonerede 
styrker, måtte kystforsvaret "opgives" og man havde endda ikke tropper 
nok til at gennemföre försvaret af den befaestede hovedstad. Hvis der var 
god tid overförtes de mobiliserede jyske og fynske enheder. Hvis der kun 
var kort tid overförtes kadrer og udrustning. Dette betöd i begge tilfael
de, at landsdelene vest for Store Baelt blev efterladt uforsvarede. Gene
ralstabens orientering diskuterede herefter, om der burde efterlades en 
styrke i Jylland. Der var "til forskellig tid ... bleven fremsat önskeligheden 
af" dette. Man refererede forsögene -som intet förte til på at etablere 
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et befaestet punkt på halvöen og konstaterede, at der intet militaert for
mål var med at efterlade en styrke. En efterladt styrke ville ej heller kun
ne löse den politiske opgave at hindre brandskatning. Og da <ler ikke ek
sisterede et befaestet punkt, "ville alle i Jylland efterladte tropper bring
es i en yderst uheldig og pinlig situation". 

Det kunne imidlertid taenkes, at man "ufrivilligt" måtte efterlade 
mobiliserede enheder eller kadrerne. En sådan situation skulle vaere gen
nemtaenkt. Formentlig ville chefen i Jylland overföre styrkerne fra Fyn til 
halvöen for at delta ge i forsvaret der. (B) 

Spörgsmålet om at efterlade en styrke vest for Store Baelt blev heref
ter endnu engang forelagt Generalkommissionen. Den konstaterede -
som Generalstaben - at det ud fra et militaert standpunkt var utilrådeligt 
at efterlade en styrke i Jylland. Men hvis man under en krig erklaerede 
Danmark neutralt, ville det ikke vaere usandsynligt, at det af politiske 
grunde for at haevde neutraliteten blev anset for nödvendigt at efter
lade en en styrke ved graensen. Denne kunne vaere på et rytterregiment, 
en liniebataljon og et batteri. Nord for Limfjorden kunne efterlades en 
forstaerkningsbataljon. Målet måtte imidlertid altid vaere at få så mange 
jyske og fynske tropper over baeltet som muligt. <9) 

På dette grundlag en rent symbolsk styrke i Jylland og intet på Fyn -
gennemförtes den videre detaljerede planlaegning.< 10)Alt tyder på, at for
svarsforberedelserne i midten av 90-erne byggede på den realistiske for
udsaetning, at det tyske söherredömme i vore farvande ville vaere af 
Iaengere varighed. Overlegne flåder fra Tysklands fjender ville ikke umid
delbart vise sig i vore farvande. 

Ved generalstabsövelsen i 1899 övedes forholdene ved en mobiliseret 
jyske styrke, <ler var afskåret af den tyske flåde. Kadrerne fra regimentet 
i Fredericia og derfor sandsynligvis også fra Fyn - var overfört til Sjael
land. Kampen tog karakter af en hastig henholdende kamp mod nord. 
Men i tide optrådte en fransk flåde i vore farvande, slog den tyske og 
traengte ned gennem straederne, og Danmark var reddet. Den i 1896 
skitserede situation var som foreslået blevet gennemtaenkt, men på et 
optimistisk grundlag. (ll) 

I begyndelsen af 1900 udsendte krigsministeriet nye direktiver an
gående evakuering af de jysk-fynske garnisoner til Sjaelland. Man var 
tvunget til at prioritere på grund af utilstraekkelig sötransportkapacitet. 
Garnisonerne i Fredericia, Odense og Nyborg skulle evakueres först. 
Dette må ses som en logisk fölge af, at man ikke overvejede at forsvare 
Fyn. Disse tre garnisoner ville også med större sandsynlighed end de 
nordligere tidligt blive afskåret fra Sjaelland. I Jylland skulle forelöbig bli
ve et fodfolksregiment og yderligere to liniebataljoner samt forstaerk
ningsbataljonerne fra regimenterne i Viborg, Århus og Ålborg, begge ryt
terregimenter og den jyske artilleriafdeling. Af disse enheder forudsås 
formentlig som et minimum - forstaerkningsbataljonerne efterladt. De 
skulle fungere som "militaer politistyrke i Jylland".( 12l 

Indtil dette tidspunkt havde forberedelserne i meget stor udstraekning 
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vaeret koncentreret i Generalstab og krigsministerium. Nu decentralise
redes ansvaret, og der henlagdes en större del af planlaegningen af mo
bilisering og evakuation til garnisonskommandant-/regimentsniveauet. 
Chefen for Fynske Brigade fik ansvaret for planlaegningen af evakuering
en af Fredericia og den fynske garnisoner og for eventuelt at lede gen
nemförelsen. <13> 

I 1898 invaerksattes i Generalstaben "studier vedrörende forandringer 
i den bestående forsvarsordning" under den davaerende kaptajn senere 
generalstabschef Palle Berthelsens ledelse. Fra dette arbejde er efter
ladt en studie - sandsynligvis fra 1900 - der er den förste skitse til, hvad 
der senere skulle blive haerens förslag under 1902-kommissionens arbej
de. Idegrundlaget var fölgende: En magt, der under en stormagtskonflikt 
kraenkede dansk neutralitet, kunne nå målet for sin handling ad to veje. 
Den kunne saette sig direkte på, hvad den önskede, eller den kunne gå 
mod Köbenhavn for at tvinge den danske regering til at give efter for det 
stillede krav. Dette betöd, at neutraliteten kraevede, at Köbenhavn måt
te sikres, men det betöd også, at neutralitetskraenkelser udenfor Köben
havn måtte kunne inmödegås effektivt. Kraenkelsen ville kunne komme 
overraskende, og man måtte derfor forudse, at forbindelserne mellem 
landsdelene ville blive afbrudt. Dette betöd for Sjaellands vedkom
mende, at antallet af kadrer på öen i fredstid måtte öges, hvis man skulle 
kunne imödegå de her sandsynlige, alvorlige kraenkelser. Uanset, hvilken 
landsdel, der var det direkte mål for kraenkelsen, var det muligt, at den 
kraenkende magt sögte målet nået ved at gå via Köbenhavn. De sandsyn
ligste kraenkelser var knyttet til Tysklands interesse i at hindre vest
magtsflåder i at traenge ind i Östersöen henholdsvis i vestmagtinteressen 
i at sikre en sådan indtraengen. Da en spaerring af Store Baelt kraevede 
kontrol over begge bredder, kunne den hindres, hvis Danmark bevarede 
kontrol på den ene side af baeltet, d.v.s. på Sjaellandssiden. Tyskland vil
le imidlertid kunne etablere spaerringen ved dels selv at saette sig på 
Fynssiden dels ved at tvinge Danmark til hjaelpe til fra Sjaellandssiden. 
Det sidste skulle hindres gennem forsvaret af Köbenhavn. Fynssiden kun
ne og skulle man ikke göre noget ved. Det var tilstraekkeligt at bevare 
kontrollen med Sjaellandssiden. Tyskland kunne også tvinge Danmark til 
indrömmelser ved at öve tryk gennem en besaettelse af Jylland. For at 
kunne imödegå dette måtte man have tropper i Jylland. yestmagtens til
böjelighet til at söge baser til stötte for operationerne i Ostersöen skulle 
förebygges af muligheden af et tysk-dansk samarbejde om spaerringen fra 
Fyn henholdsvis Sjaelland. Vestmagtens (Englands) eventuelle forsög på 
at ramme Tyskland via en landgang i Jylland kunne imödegås af haeren i 
landsdelen. 

Som det ses, ville haeren i Jylland have en betydelig rolle i et sådant ne
utralitetsforsvar. Der blev dog også afsat ca. tolv bataljoner, et par rytter
regimenter og noget artilleri til denne landsdel. Fyns rolle var derimod 
begraenset til at skulle modtage tyske tropper ved en britisk kraenkelse. 
Der blev til öen afsat "en mindre styrke, måske et regiment". Hovedrol-
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len i försvaret - nu neutralitetsforsvaret -havde haeren på Sjaelland, stöt
tende sig til hovedstadens befaestning og nogle befaestninger på Sjael
lands kyst. I Jylland skulle landet nord for Limfjorden tjene som basis. På 
Fyn skulle Hindsholm tjene som tilflugtssted. Ingen afde to steder var 
specielt anvendelige, hvis den neutralitetskraenkelse, der bragte Dan
mark ind i krigen, var engelsk. 

Hvis man skal karakterisere studiens opfattelse af situationen, må man 
sige, at den ligger taet på indledningens tredie situation, hvilket nok må 
siges at vaere en lidt optimistisk .. opfattelse af den britiske interesse i mod 
Tyskland rettede operationer i Ostersöen omkring år 1900.04\ 

Fra 1901 til 1909 

Systemskiftet i 1901 skabte det forum, Forsvarskommissionen af 1902, 
som haeren skulle bruge til at få realiseret de ideer om Danmarks forsvar, 
som allerede forelå i skitseform. Et försvar, der nok fik neutralitetsfor
svarets form, men som også indeholdt en forbedret befaestning af Köben
havn. Man vidste, hvad man ville, det var ikke den indenrigspolitiske ud
vikling, der satte haeren i gang. Heller ikke de nu indtraedende aendring
er i den udenrigspolitiske situation - Englands tilknytning til Tysklands 
fjender, först Frankrig og så Rusland - fik nogen indflydelse. Som naevnt 
havde man i de forsvarspolitiske studier, som ivaerksattes i Generalsta
ben i midten og slutningen af 90-erne, taget sit udgangspunkt i et tysk
engelsk modsaetningsforhold og fra 1898-1900 i eri opfattelse af, at dette 
ville medföre et engelsk forsög på at traenge ind i Ostersöen. Under gene
ralstabsövelsen i 1902 var formålet at öve den §amlede haer i kystforsvar 
på Sjaelland under en krig mellem Tyskland-Ostrig-ltalien og Frankrig
Rusland. Der var sandsynligvis tale om indövelse af, hvad man forventede 
ville ske i en sådan situation, idet man dog her gik ud fra, at der havde 
vaeret tid til at evakuere de jyske og fynske enheder til Sjaelland. Tysk
land havd�. söherredömmet og udnyttede det til at gennemföre en land
saetning i Ostsjaelland. Krigens forlöb i Jylland og på Fyn berörtes over
hovedet ikke.<15lDette var logisk. Hvis Storbritannien ikke var blandt 
Tysklands modstandere, ville den tyske flåde nu have söherredömmet. 
Der ville så ikke vaere tale om at balancere i og udnytte en neutralitetssi
tuation, men om at overleve på trods af den tyske dominans i området. 
Kun en engelsk deltagelse kunne give landsdelene vest for Store Baelt en 
betydning ud over at leverere ressourcer til det effektive försvar på Sjael
land, der alene kunne afskraekke et tysk angreb. De efterfölgende år var 
domineret af forsög på at overbevise de övrige - flådens og de politiske -
medlemmer af Forsvarskommissionen om, at forsvaret skulle opbygges, 
som man havde taenkt sig i 1900-studien. Man var her haemmet af, at en 
vaesentlig forudsaetning for denne studie var, at Englands meget overleg
ne flåde ville vaere til rådighed for Tysklands fjender. Dette var ikke en 
faelles forudsaetning, og diskussionen måtte indledningsvis föres på det 
grundlag, som 1902-generalstabsövelsen blev gennemfört på. Man var 
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tvunget til at lade den franske flåde spille den engelske flådes indtraeng
ningsrolle under debatten på möderne. Dette var ikke fuldt overbevisen
de. Bygningen af en meget staerk tysk flåde var i gang. Hvis Tyskland do
minerede farvandene, måtte det neutralitetsforsvar, som lidt efter lidt 
blev fremlagt af haerens tilforordnede, ses som et mod Tyskland vendt 
eksistensforsvar. At der nu også skulle gennemföres et "efter omstaen
dighederne mobilt eller stationaert forsvar (i Jylland og på Fyn) i det öje
·med efter evne at vanskeliggöre en okkupation af disse landsdele" kunne
ikke aendre meget på dette forhold. Forslaget indeholdt en landbefaest
ning af Köbenhavn, der i samtiden sås som et symbol på eksistensforsva
ret mod Tyskland. Specielt da man ikke kunne pege på andre sandsynlige
landgangstrusler mod Sjaelland end den tyske, var det vanskeligt at ind
passe faestningen i et neutralitetsforsvar. (16>

I kommissionsarbejdet kaempede haeren for at bevare faestningen, der
gav den eneste mulighed for et laengere varende försvar mod hovedfjen
den Tyskland. For at dette overhovedet skulle lykkedes under de nye po
litiske vilkår, måtte haeren på Sjaelland vaere så stor, at den både kunne
sikre faestningen og gennemföre det - ikke mindst politisk - önskelige
försvar ved Sjaellands kyst. Som bl.a. demonstreret ved 1902-generals
tabsövelsen kraevede det hele den eksisterende haer. Men det var også
ved at vaere politisk uacceptabelt at blotte de övrige landsdele helt for
tropper, ikke mindst den anden hovedlandsdel, Jylland. For at kunne be
vare et landforsvar, det også kunne löse den for haeren vaesentligste
opgave, måtte haeren göres så stor, at det ud over at opstille det sjael
landske kystforsvar også var muligt at efterlade styrker af en vis störrelse
vest for Store Baelt. På trods af, at sådanne ekstra styrker efter haerle
delsens opfattelse ikke fandtes under den eksisterende forsvarsordning,
begyndte man at indse, at der måtte udspares lidt mere end de symbolske
styrker, man i 90-erne havde forestillet sig efterladt.<17> Indtil man i for
svarskommissionen ved fremlaeggelsen af haerens förslag til en ny for
svarsordning i begyndelsen af 1905 havde fremlagt en formulering af
opgaverne for styrkerne vest for Store Baelt og under neutralitetsforsvar -
og derigennem var blevet bundet til at afse styrker til en midlertidig lös
ning af disse opgaver - skete der dog kun lidt. I begyndelsen af 1904 var
det kun planlagt at efterlade to forstaerkningsbataljoner i Jylland samt på
Fyn forstaerkningsbataljonen fra regimentet i Nyborg. Herudover var det
dog nu hensigten - "i hvert fald forelöbig" at lade liniebataljonerne fra
to fodfolksbataljoner, heraf det ene Nyborg-regimentet, de tre rytterregi
menter, heriblandt det fynske, samt den jyske artilleriafdeling forblive
vest for Store Baelt. (18) 

I årene 1904-07 aendrede det udenrigspolitiske mönster i Europa sig på
en sådan måde, at det kom i overensstemmelse med forudsaetningerne
for haerens tanker om det fremtidige danske forsvar. På kort sigt betöd
dog Ruslands krig mod Japan og den deraf fölgende flytning af den rus
siske flåde ud af Ostersöen, at forudsaetningerne for haerens holding blev
blotlagt som uholdbar. Når Tyskland alene stod overfor Frankrigs flåde,

\ 
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lå Danmark inden for tysk magtområde, og det betöd, mente sövaernets 
tilforordnede i kommissionen, at Danmark ingen strategisk betydning 
havde, og at ingen strategiske interesser var �nyttet til landets territo
rium. Man befandt sig så i den förste af de situationer, som jeg har skitse
ret i indledningen. <19l Den spaending, som den russisk-japanske krig skab
te i forholdet mellem England og Rusland, betöd i övrigt, at opmaerk
somheden blev rettet mod sikringen af Köbenhavn ved den renere neut
ralitetssituation, som ville opstå ved en krig mellem disse to magter. Man 
forberedte en opstilling af en sikringsstyrke til daekning af hoved
staden, <20>

Man havde dog fået tid til at arbejde videre på haerens forslag til for
svarskommissionen, og i begyndelsen af 1905 blev det som naevnt frem
lagt. Det var på alle punkter udarbejdet i direkte forlaengelse af 1900-stu
dien, omend det ikke som denne eksplicit var udformet som en argumen
tation for en bevarelse og udbygning af Köbenhavns befaestning. Man 
lagde i såvel forelaeggelsen som i selve forslaget vaegt på at understrege 
formålet: At skabe en sådan "magthindring", at de forsaetlige neutrali
tetskraenkelser ikke kunne betale sig. "Heraf fulgte naturligvis, at denne 
magthindring måtte vaere större på de steder, hvor territoriet havde stör
re betydning for magterne, medens den andre steder kunne vaere mind
re". Dette betöd, som i studien, etableringen af et effektivt forsvar af 
Sjaelland med Köbenhavn. Opgaven i Jylland og på Fyn var at hindre, at 
"fjenden med svagere kraefter udöv�de et tryk, at han med mindre kraef
ter satte sig fast på kysten, og fremdeles måtte en landsaetning i stor stil 
kunne forsinkes og vanskeliggöres". Fyn blev ikke behandlet specifikt i 
forelaeggelsen. (21l

I forslagets formulering af de udenrigspolitiske rammer for det danske 
neutralitetsforsvar havde man endnu ikke nået at inddrage den britisk
franske tilnaermelse. Tysklands fjende var enten Frankrig-Rusland eller 
England. Truslen om landsaetning af en större styrke i Jylland sås som en 
fransk mulighed, medens indtraengningen i Östersöen var knyttet til den 
engelsk-tyske konflikt. Også Frankrig ville dog vaere i stand til at bringe 
hjaelp til Sjaelland, "hvis Köbenhavn ikke er faldet". Hvis Frankrig-Rus
land var Tysklands fjender, var man således i den anden af de situationer, 
jeg beskrev i indledningen. Kun hvis England var fjenden, befandt man 
sig i den tredie situation, d.v.s. at kun da ville Fyn have nogen betydning. 
I övrigt indgik öen på samme måde i dette 1905-forslag, som den indgik i 
1900-studien. Hvis den indtraengende magt var den förste til at kraenke 
Danmarks neutralitet, ville tyske styrker fra Fyn og danske fra Sjaelland 
kunne vanskeliggöre förbindelsen hjemover gennem Store Baelt. Til öens 
forsvar afsattes et "nationalt" fodfolksregiment, d.v.s. en enhed uden li
niekadrer, samt nu også et batteri artilleri. Enhederne skulle opstilles af 
fynsk mandskab. Garnisonsbyen skulle vaere Odense. Nyborg skulle 
opgives, fordi den lå for udsat for indgriben fra söen. Det store antal fyns
ke vaernepligtige, der ikke fandt anvendelse i öens forsvar, skulle bruges 
på Sjaelland. Det fynske tilflugtssted skulle fortsat placeres på halvöen 
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Hindsholm på Nordöstfyn, naermere bestemt på den "mindre halvö vest 
for Dal by", et område på 2 gange 4 kilometer, der på grund af, at halv
öen, "Skovens", fod er på under 1 kilometer, var rimelig let at forsvare. 

Forslaget behandlede opgaverne for styrkerne i Jylland på en nogen
lunde daekkende måde. For Fyns vedkommende konstaterede man det 
indlysende, at öens strategiske betydning skyldtes dens beliggenhed ved 
Store Baelt. Danmarks ressourcer tillod ikke samtidig at opstille et ef
fektivt försvar på Sjaelland og Fyn. Men det "er ikke ubegrundet at på
regne, at försvaret pa. Sjaelland, og til dels også försvaret i Jylland, tillige 
indirekte vi! indeholde en beskyttelse af Fyn". En spaerring af Store 
Baelt kraevede kontrol over begge sider. Når den sjaellandske side for
svaredes effektivt, var der ikke opnået noget ved at erobre Fyn. Kun Jyl
lands erobring ville skabe et staerkt pres på den danske regering. Forsva
ret af Jylland daekkede således på en måde også Fyn. Opgaverne for det 
fynske försvar var 

at imödegå forsög, som en fremmed, d.v.s. engelsk, flåde måtte göre på 
at saette sig fast på Fyns kyst med "svagere kraefter", og 

- at udföre den "nödvendige militaere polititjeneste".

Ved lösningen af den förste opgave kunne man i de fleste tilfaelde for
vente forstaerkninger fra Jylland. Man må sige, at for modtagelsen af så
danne forstaerkninger var tilflugtsstedet på Hindsholm uegnet. Det bur
de have vaeret placeret på en vestfynsk halvö.<22) 

Haerens förslag lagde ved både at opstille et staerkt kystforsvar på 
Sjaelland og at forstaerke Köbenhavns befaestning vaegt på at kunne 
gennemföre et laengere varende försvar, selv hvis ( og det regnede man 
naesten som sikkert) den neutralitetskraenkende part var Tyskland. 
Udenfor Sjaelland kunne de afsatte styrker ikke göre meget andet end 
markere neutraliteten for derefter at krybe ind i et mindre hjörne af den 
pågaeldende landsdel. Pläden lagde derimod i sit förslag mere vaegt på 
"försvaret af neutraliteten ... ved det mobile vaern, ved haeren og flå
den", d.v.s. på evnen til umiddelbart at möde kraenkelsen med staerkere 
styrker - også udenfor Sjaelland. At kunne gennemföre en laengere var
ende kamp, d.v.s. også at kunne kaempe i lang tid efter en invasion af lan
det, blev ikke set som vaesentligt. De tilforordnede fra sövaernet lagde i 
langt höjere grad end haerens vaegt på en effektiv dansk imödegåelse af 
engelsk-franske kraenkelser. Dette betöd, at flådens förslag placerede en 
större del af en mindre haer-vest for Store Baelt. For Jyllands vedkom
mende var der tale om en mindre kvalitativ forbedring. På Fyn opstilledes 
en haerstyrke på bl.a. 6 fodfolksbataljoner, hvoraf to med liniekadrer, 
d.v.s. en styrke der var mere end dobbelt så staerk sorn den af haeren fo
reslåede. (23l Der synes på dette tidspunkt ikke at have vaeret forskel på
sövaernets og haerens opfattelser af, at et vestmagtsindtraengningsforsög
var sandsynligt under en konflikt.

l löbet af 1905 begyndte forberedelserne tH lösningen af d.e nu formule
rede opgaver for neutralitetsforsvaret i Jylland, d.v.s den midlertidige 
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lösning af opgaverne indtil gennemförelsen af en ny forsvarsordning. Nu 
fastlagdes endelig, hvilke styrker, der skulle efterlades i Jylland.<24l Noget 
tilsvarende skete ikke for Fyns vedkommende. 

I kommissionen fortsatte arbejdet efter fremlaeggelsen af vaernenes 
förslag. På möder i sommeren 1905 argumenterede haeren mod en an
laeggelse af et fort ved Nyborg. Det kunne friste til (en tysk) overtagelse. 
Man må sige, at argumentationen her var uden sammenhaeng med argu
mentationen i haerens eget förslag, hvor netop en tysk deltagelse i spaer
ringen af Store Baelt skulle vaere den mulighed, der afskraekkede en eng
elsk neutralitetskraenkelse, og en tysk erobring af et sådant fort ville i 
övrigt jaevnför haerens eget udsagn ikke medföre en spaerring. Man skul
le for at spaerre kontrollere begge sider af baeltet. (25lMod slutningen af
året indhentedes udtalelser fra de generaler og admiraler, der ikke var 
medlemmer af kommissionen. Naeppe overraskende var der ikke den sto
re uoverensstemmelse mellem disse udtalelser og holdingen i de pågael
dende vaernsforslag. Af haerens generaler önskede kun chefen for Fynske 
Brigade en lidt större styrke på öen, end forslaget afsatte. Dog må man si
ge, at udtalelserne var mindre diplomatiske end de synspunkter, der var 
blevet fremfört af de tilforordnede. Dette kan siges selv om den nyud
naevnte chef for Generalstaben. Med hensyn til Fyn konstaterede han, at 
en besaettelse var usandsynlig, da den ville kunne rammes af en tysk over
gang over Lille Baelt. Der skulle placeres en mindre styrke på öen, men 
"et egentligt försvar af öen er det ikke nödvendigt at tilsigte". (26l

Som naevnt begyndte man i 1905 seriöse förberedelser af Jyllands for
svar, medens der ikke fandt noget tilsvarende sted for Fyns vedkom
mende. I en periode var selv den forstaerkningsbataljon fra regimentet i 
Nyberg, som tidligere var bestemt efterladt på öen, fjernet, idet den skul
le mobiliseres på Sjaelland, og kun "eventuelt overföres til Fyn" .(27l Men
fra det efterfölgende år var det bestemt, at forstaerkningsbataljonen fra 
regimentet i Odense skulle efterlades. (28) Af forsvarsforberedelser, der
gennemförtes i disse år, og som også kom til at omfatte Fyn, skal naevnes 
oprettelsen af den "civile" efterretningstjeneste. Den etablerede over
vågning af Lille Baelt fra Vestfyn, d.v.s. at den var rettet mod Tysk
land. <29l 

Generalstabsövelsen i 1906 koncentrerede sig som kystforsvaret af 
Sjaelland. Denne gang var det försvaret overfor en tysk landsaetning på 
Vestsjaelland under en tysk-fransk konflikt, hvor England indledningsvis 
forholdt sig afventende, der blev övet. I Jylland var efterlandt de styrker, 
som man det föregående år havde bestemt at efterlade. På Fyn blev kun 
forstaerkningsbataljonen i Odense efterladt. Der blev i övelsen ikke spil
let med hjaelp udefra. (3o) 

I nogle år havde det vaeret bestemt, at den kommanderende general 
for 1. Generalkommandodistrikt, den sjaellandske ögruppe, i krigstid 
skulle fungere som Overgeneral for de haerstyrker, <ler stod öst for Store 
Baelt. Det var et önske i haerens ledelse, at også haeren vest for Store 
Baelt, i 2. Generalkommandodistrikt, kom under Overgeneralen. Detta 



17 

önske blev opfyldt i 1911-12, på trods af, at det 1906 var blevet fastslået, 
"at styrken i Jylland og på Fyn ikke underlaegges Overgeneralen". <31lJ
förbindelse med de begyndende forberedelser til Jyllands försvar havde 
man ivaerksat rekognosceringer af nogle nörrejyske fjorde, som man 
mente at måtte spaerre for at kunne gennemföre et effektivt försvar af 
halvöen. I begyndelsen af 1907 foreslog Generalstaben, at disse forbere
delser blev udstrakt til også at omfatte spaerring af havne, og at forbere
delserne blev landsdaekkende. På Fyn skulle Nyborg havn forberedes 
spaerret. Det skete imidlertid intet i sagen för i 1914.(32) 

I sommeren 1908 offentliggjordes forsvarskommissionens betaenkning. 
I alt vaesentligt svarede den af haerens tilforordnede fremlagte "samlet 
plan angående organistion af landets forsvar ... " til det tre år aeldre "för
slag". Dog var England vendt tilbage i sin klare rolle fra 1900-studien -
som den indtraengende magt. Frankrig optrådte ikke laengere på scenen. 
Dansk territorium betragtedes som så afgörende for England, Rusland og 
Tyskland, at et angreb på Danmark fra en af magternes side ville betyde 
intervention fra de övrige. Man understregede nu også i langt höjere grad 
end i "forslagets" generelle indledning den centrale betydning af Köben
havn for landets forsvar. 

Kommissionens flertal, d.v.s. medlemmerne fra venstregrupperne, var
naeppe overraskende ikke blevet overbevist af haerens argumentation. 
Man lagde sig på en holdning overfor Köbenhavns landbefaestning, der 
var endnu mere kritisk end sövaernets. Faestningen skulle nedlaegges. I 
övrigt lå flertallet i forsvarsopfattelse taet på, hvad sövaernets tilforord
nede havde fremfört under kommissionsarbejdet. Vaegten skulle laegges 
på den umiddelbare effektive inmödegåelse af en kraenkelse snarere end 
på evnen til laengere varende forsvar. I modsaetning til haeren havde 
man den opfattelse, at såvel indtraengen som spaerring kraevede kontra! 
af begge Store Baelts bredder. I betragtning af den dybe sejlrutes place
ring ved Langelands-siden i den sydlige del af baeltet var dette sandsyn
ligvis en korrekt betragtning. Forsvarets opgave var bl.a. "et forsvar af 
Fyn og Langeland tilstraekkeligt staerkt til i förste linie at inmödegå an
greb". Haerstyrkerne på Fyn - bLa. tre liniebataljoner og en forstaerk
ningsbataljon - var via kommandostrukturen knyttet til den tre gange 
större styrke i Jylland. Det var således ikke på forhånd givet, at kun det i 
Odense garnisonerede regiment ville vaere til rådighed ved et forsvar af 
öen. Der er intet der tyder på, at ikke også kommissionsflertallet betrag
tede Danmark som vaerende i den tredie af de i indledningen skitserede 
situationer. Et indtraengningsforsög var sandsynligt. <33> 

Som i 1906 var udgangspunktet for generalstabsövelsen i 1908 en 
fransk-tysk krig, hvor England indledningsvis forholdt sig afventende. 
Man skulle have mobiliseret og samlet flåden, för man trådte ind i krigen 
på fransk side. Den dan�ke haer indsattes som i de tidligere generalstabs
övelser til kystforsvar i Ost- og Vestsjaelland. I Jylland og på Fyn sendtes 
detachementer til landgraense og havne. England trådte ind i krigen, og 
man forventede nu et indtraengningsforsög. Ovelsen gik herefter ud på at 
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gennemföre en omrokering af styrkerne på Sjaelland med henblik på imö
degåelse af en engelsk landsaetning i Nordsjaelland.<34l 

Under den gaeldende haerlov var lederen af det fynske försvar, "Den 
höjstkommanderende på Fyn", chefen for Fynske Brigade. I sommeren 
1908 fremlagde denne brigadechef sine tanker om öens forsvarssituation 
for den föresatte kommandomyndighet, 2. Generalkommando. Brigade
chefen var enig i, at Odense indledningsvis var en anvendelig försynings
base. Han var derimod uenig i, at det var muligt at före en hårdnakket 
kamp noget sted på öen, hvis dette sted ikke var forberedt i fredstid. Han 
vendte sig altså mod förslaget om ved mobilisering at indrette et feltbe
faestet tilflugtssted på Hindsholm. Der var kun et "strategisk punkt" på 
Fyn, Nyborg, med denne bys forholdsvis gode og rummelige havn. Et for
sög på at erobre dette punkt ville enten finde sted som en sölandsaetning 
på Store Baelts-kysten eller som et angreb fra Jylland over Fyn. I den 
sidste situation kunne der også finde en supplerende sölandsaetning sted 
ved Store Baelt. Den eksisterende styrke ( d. v .s. fra et maximum på to 
fodfolksregimenter og et rytterregiment ned til en förstaerkningsbatal
jon) stod i begge situationer i en håblös situation. Uden artilleri var det 
umuligt at klare den förste situation, idet landgangsstyrken dels ville råde 
over feltartilleri dels ville blive stöttet af skibsartilleri. I det andet til
faelde ville situationen vaere endnu mere håblös. Og hvis begge situa
tioner opstod samtidig sömagten fra öst og landmagten fra vest - ville 
den danske styrkes situation blive endnu vanskeligere, "uden at den her 
naermere skal uddybes". 

Med de eksisterende förhold, d.v.s. uden en befaestning på öen, var 
det en "militaer fejl" at have tropper på Fyn, specielt, når disse ikke råde
de over artilleri. Det var uklart, hvorledes han skulle före kampen. Skulle 
man kaempe indtil neutraliteten var haevdet efter små tab i forbindelse 
med protest? Skulle man vente indtil styrken var nedkaempet? Eller skul
le man ophöre ved en bestemt tabsprocent? 

Brigadechefen sluttede med at föreslå, at der anlagdes et stormfrit sö
fort nord for Nyborg og et syd for, at der anlagdes to landforter mellem 
disse samt forbindelsesvaerker, og at fodfolksregimentet på Fyn placere
des i Nyborg sammen med et faestningsartillerikompagni. 

Det er ikke let at vaere chef for försvaret af et lavt prioriteret område. 
Umiddelbart skete blot det, at 2. Generalkommando meddelte den höjst
befalende, at når förbindelsen med höjere myndigheder var afbrudt, måt
te han selvstaendigt traeffe de foranstaltninger, han anså for nödvendige 
for öens försvar. Manglen på artilleri måtte ikke på nogen måde på virke 
beslutningen om, at öen skulle försvares, så laenge det overhovedet var 
muligt. Krigsministeriet meddelte ham, at hvis forbindelsen blev afbrudt 
inden evakuering, skulle han samle brigaden inklusive fodfolksregimen
tet i Nyborg i Odense. I övrigt havde han i den situation handlefrihed. 

Senere bliver han orienteret om den "civile" efterretningstjeneste på 
Fyn, og om, at tjenesten var blevet instrueret om at melde direkte til 
ham. Han fik endvidere til opgave at orientere chefen for forstaerknings-
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bataljonen fra regimentet i Odense om, at han under alle omstaendighe
ter skulle blive på öen ved mobilisering. Og i sensommeren året efter, 
1909, bad man Generalstaben om at orientere brigadechefen om, hvilke 
forberedelser der var gjort til öens forsvar.<34)Det har vaeret en overskue
lig opgave, da der på dette tidspunkt ingen forberedelser var gjort, der 
havde med öens forsvar -til forskel fra dens evakuering at göre. 

I 1908 syntes der at have vaeret enighed om, at man som udgangspunkt 
for forsvarets indretning kunne vaelge en situation svarende til den tre
die, jeg skitserede i indledningen. Forutsaetningerne for, at vestmagterne 
gennemförte et indtraengningsforsög, var imidlertid, at dette ikke var for 
risikabelt i forhold til, hvad man kunne håbe at opnå. En landsaetning på 
den tyske östersökyst kunne vaere et mål for en indtraengning, men de nu 
eksisterende muligheder for at forstaerke kystforsvaret ad jernbane hurti
gere end de landsatte styrker kunne forstaerkes, gjorde en sådan opera
tion ulönnende. Et andet mål kunne vaere en taet blokade af de tyske ös
tersöhavne. Söminen, torpedobåden og undervandsbåden gjorde ikke 
alene en gennemförelsen af en sådan blokade men også indtraengningen 
gennem straederne, saerdeles risikabel. Det var endvidere saerdeles risi
kabelt for vestmagterne at sende deres hovedflåde öst for Skagerrak, når 
den tyske flåde hurtigt kunne flyttes gennem Kielerkanalen mellem 
Nordsöen og Östersöen. 

At udviklingen gjorde en tidlig indtraengen mindre og mindre sandsyn
lig, var ved at blive erkendt i den danske flådeledelse i disse år. Men end
nu knyttede man kun konklusione!'_l, at "Tyskland ... under krigens förste 
afsnit (vil) bevare herredömmet i Ostersöen", og at situationen först ville 
aendre sig efter "en heldig hovedkamp i Nordsöen", til en krig, hvor Stor
britannien stod alene overfor Tyskland. Hvis Frankrig og måske også 
Rusland var blandt Tysklands fjender, var en indtraengen fortsat 
taenkelig.<35) D.v.s., at man var på vej mod, hvad jeg har skitseret i in
dledningen som anden eller eventuelt förste situation. Udviklingen var 
ved klart at anbringe Danmark indenfor Tysklands sömilitaere magtom
råde. Den ville fratage landet dets strategiske betydning og derigennem 
muligheden for hjaelp udefra i tilfaelde af et tysk angreb. En situation, 
hvor haerens ledelse ville vaelge eksistensforsvaret, mens politikerne ville 
vaere tilböjelige til i stedet at tilpasse vor sikkerhedspolitik til tyske in
teresser i forlaengelse af, hvad der allerede var sket ved Uitken�forhand
lingerne. 

Fra 1909 til 1. Verdenskrig 

I efteråret 1909 forelå den nye lov. Fordelingen af fodfolket mellem Fyn 
og Jylland fremgik ikke klart af lovens tekst ud over, at 6 af de 8 linie
bataljoner indgik i Jydske Brigade. Dette medförte et forsög på at få de 
to sidste bataljoner placeret på Sjaelland - på trods af lovens tekst. Som 
et alternativ kunne det fynske regirnent sammensaettes af de to linie
bataljoner og to reservebataljoner. Overföslen til Sjaelland blev - ikke 
overraskende afvist. Fodfolket på Fyn skulle bestå af de to liniebataljo-
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ner og to reservebataljoner. Ud over fodfolket skulle den fynske styrke 
omfatte en rytterstyrke - indledningsvis en eskadron - fra det ene af de to 
jyske rytterregimenter. Denne rytterstyrke overförtes först ved mobili
sering. Loven placerede - på trods af den fynske brigadechefs understreg
ning af behovet - intet artilleri på Fyn. I övrigt blev Fynske Brigade ned
lagt med loven. Fra udgangen af 1910 skulle chefen for det fynske fod
folksregiment overtage myndigheden som Den höjstbefalende på Fyn. I 
förbindelse med lovens gennemförelse skulle jyske og fynske enheder 
overföres til sjaellandske garnisoner. En af de garnisoner vest for Store 
Baelt, der skulle römmes, når der blev kaserneplads på Sjaelland, var Ny
borg. Den var som naevnt for sårbar over for indgriben fra söen.<35l 

Intil videre fortsattes forsvarsforberedelserne på det hidtidige grund
lag. Brigadechefens plan for, hvorledes man ville placere styrkerne, hvis 
öen blev isoleret, sendtes til orientering for de underlagte myndigheder. 
Alle fynske enheder, inklusive de, som blev mobiliseret i Nyborg, skulle 
sammendrages til Odense, hvor de dels blev placeret i kasernerne, dels i 
kantonnement omkring byen. (37) 

I Generalstaben indledtes forsvarsforberedelserne på den nye lovs 
grundlag med krigsspillet i 1910. Situationen var en tysk-engelsk konflikt, 
hvor Danmark var neutralt. Der var opstillet en sikringsstyrke på Sjael
land med hovedstyrken om Köbenhavn, men med deta�hementer frems
kudt til havnene. En tysk landsaetning gennemförtes i Ostsjaelland. Der 
övedes de fremskudte detachementers tilbagegang til faestningen, sam
tidig med, at mobiliseringen blev sögt gennemfört. Under övelsen var 
styrken i Jylland og på Fyn som loven forudsatte. Der blev ikke beskrevet 
operationer udenfor Sjaelland. (33) 

I loven var det forudset, at der skulle oprettes en "landstorm" af aeldre 
vaernepligtsårgange og af vaernepligtsårgange, der ikke havde fået en 
militaer uddannelse. Endvidere forudså man oprettelse af frivillige korps. 
Såvel landstormsenhederne som de frivillige korps forudså man indsat til 
stötte for haeren, bl.a. til bevogtning af jernbaner, telegrafinstallationer 
og nögleområder. Landstormen nåede ikke at blive oprettet, för krigen 
bröd ud, og som vi skal se, fandt man andre veje til at få löst bevogtnings
opgaverne, som man gik i gang med at formulere i detaljer. 

Det forhold, at den ene udenrigspolitiske krise aflöste den anden i disse 
år, betöd, at det lykkedes at opstille et betragteligt antal frivillige "skyt
te-" eller "rekyl, "korps. På Fyn indledtes opstillingen i sommeren 1910. 
Formålet med opstillingen var her også at deltage i "afvisning af land
gangsforsög på den udsatte Storebaeltskyst". Det förste korps oprettedes 
i Nyborg. Senere fulgte korps i Fåborg, Svendborg og Odense.09l 

To måneder efter, at han havde overtaget myndigheden som den höjst
befalende på Fyn - i februar 1911 - skrev den fynske regimentschef til 
krigsministeriet, at han ikke "kan ... tilbageholde den almindelige udtalel
se, ,at forsvarsstyrken på Fyn ved den nye haerlov i fölelig grad synes at 
vaere bleven stedbarn", noget. Dette kunne naeppe siges at vaere kor
rekt, uanset om man sammenligner med situationen i Jylland eller med si-
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tuationen for Fyns forsvar, som det var forberedt under den tidligere lov. 
Den vaesentligste mangel var, som forgaengeren havde understreget et 
par år för, at der ikke var artilleri på öen. Dette ville "kunne bevirke en 
rnoralsk depression, der kan blive skaebnesvanger for den fynske troppe
styrke". 

Krigsministeriet gik i gang med at undersöge, om man kunne oprette et 
"landstormsbatteri", hvilket var muligt uden en lovaendring, og om det 
var muligt at udspare nye eller gamle piecer til batteriet. Da man ikke 
kunne udspare nye piecer, og da der var problemer med at fin de uddan
net mandskab til de aeldre, endte sagen forelöbigt med at blive henlagt i 
Generalstaben. <40> 

At den höjstbefalende kunne föle sig lidt alene i verden, var imidlertid 
forståeligt. Fyn var underlagt den kommanderende general i 
2.Generalkommandodistrikt, men i de forberedelser og den diskussion,
som fandt sted mellem 2.Generalkommando, Generalstab og Krigsminis
terium i årene 1910-12, omfattede kun Jylland. På den anden side dispo
nerede man heller ikke over de fynske styrker. De fleste dele af denne
diskussion var meget snaevert rettet mod rent jyske forsvarsproblemer.
Dette gaelder imidlertid ikke 2.Generalkommandos studie "Forsvaret af
Jylland" fra efteråret 1912. Den forsögte at placere halvöens försvar i en
bredere strategisk ramme. Studien lagde sig her på den linie, som normalt
repraesenteredes af sövaernet. Tyskland var interesseret i at bevare
dansk neutralitet. Det ville vaere vestmagterne, der under en indtraeng
en ville vaere tvunget til at kraenke den. Indtil en afgörelse i Nordsöen,
som ville fremkomme, hvis den tyske flåde blev indsat i et forsög på at
bryde den engelske flådeblokade, ville såvel straederne som Kattegat
vaere under den tyske flådes kontrol. Det konstateredes, at den situa
tion, der ville udgöre den störste fare for Danmark, var, hvis den tyske
flåde fik alvorlige tab. I så tilfaelde ville den engelske flåde kunne udvide
sine operationer til Kattegat. Om hvorvidt det herefter var muligt for
vestmagterne at gennemföre en indtraengen var "meningerne ... staerkt
del te og synes naermest at gå i retning af, at det er ikke muligt mere".
Med denne opfattelse af situation�n var det ikke maerkeligt, at studien
ikke beskaeftigede sig med Fyn. Oen lå som et område, der kun havde
strategisk betydning for Danmark selv. For stormagterne betöd den in
tet, beliggende langt inde i det af den tyske sö- og landmagt dominerede
område. <41>

Generalstabsövelsen i 1911 var uden et strategisk udsagn. Den koncen
treredes om undersögelsen af taktiske problemer knyttet til irnödegåelsen 
af en landsaetning på Nordstevns og til den efterfölgende bevaegelige 
kamp på Sjaelland. Generalstabsövelsen i 1912 var henlagt til Jylland. 
Rammen var en konflikt mellem Tyskland og England-Frankrig-Rusland. 
Allierede fläders ankomst til vore farvande sikrede forbindelserne mellem 
de danske landsdele. Hele den danske haer, inklusive styrkerne fra Fyn, 
var sammenqraget til Nofdöstjylland. Den blev indsat i en bevaegelig for
svarskamp i Ostjylland. Ovelsen var uden relation til de gennemförte for-



22 

beredelser til Jyllands forsvar. Formålet synes at have vaeret at give gene
ralstabskorpset kendskab til Jyllands militaergeografi. Samme år gen
nemförtes imidlertid en Overkommando-övelse, hvorunder det personel, 
der skulle indgå i Overkommandöen ved mobilisering, sarnmen med per
sonellet fra divisionskomrnandoerne på Sjaelland gennemförte en helt 
forlöb fra etablering af en sikringsstyrke og klargöring af faestningen, 
gennem mobilisering, sammendragning af den sjaellandske felthaersstyr
ke ved Köge Bugt til indsaettelsen af styrker i angreb til nedkaempelse af 
en tysk landsaetning her. Rammen var en konflikt mellem England og 
Tyskland. (42l 

I efteråret 1912 anbefalede 2.Generalkommando oprettelse af en sik
ringsstyrke vest for Store Baelt, og i dette tilfaelde inddrog man Fyn, idet 
det blev foreslået, at begge de to fynske liniebataljoner indgik i styrken. 
Dens opgaver skulle vaere at hindre neutralitetskraenkelser og at sikre 
mobiliseringen. Den kommanderende general öst for Store Baelt, der 
som "designeret Overgeneral" nu var bestemt til også at skulle have kom
mandoen vest for baeltet ved mobilisering, mente dog, at den jyske gene
rals forslag kunne beskaeres. Bl.a. var en bataljon tilstraekkelig på Fyn. 
D.v.s. at sikringsstyrken skulle vaere på godt 1000 mand af en mobilise
ringsstyrke på godt 5000. Den konkrete opgave på öen skulle vaere at fo.
rebygge neutralitetskraenkelser i Nyborg og at bevogte jernbane, telegraf
og telefon, for derigennem at sikre jysk-fynsk mandskabs mobilisering til
de sjaellandske enheder, som de hörte til. Opstillingen af en jysk-fynsk
sikringstyrke på to styrkeniveauer blev godkendt. Den blev benaevnt
"foröget fredsstyrke". <43l

I den designerede Overgenerals forslag til direktiver for krigsforbere
delser i Jylland og på Fyn fra maj 1913 blev det tilföjet, at den forögede 
fredsstyrke på Fyn også skulle daekke faergestedet Strib. Det burde over
vejes, om indlöbet til Odense og måske Nyborg burde forberedes spaer
ret, samt om det skulle anlaegges feltbefaestninger ved Nyborg og Strib. 
Den fynske hovedstyrke skulle placeres centralt, rede til anvendelse "når 
en klar situation foreligger". Styrken på öen burde endvidere have for 
öje, "at den hurtigt måtte kunne afgå til Sjaelland eller Jylland". Selv om 
man ikke havde fået tilladelse til at traekke de to fynske liniebataljoner 
vaek fra öen, fortsatte man med at forudse en evakuering af de fynske 
haerstyrker. Hvis den fynske styrke blev isoleret, skulle den optraede 
analogt med den jyske, d.v.s., at den skulle at bevare sin operations
frihed, men i övrigt forberede et tilflugtssted, som den kunne traekke sig 
tilbage til. På grundlag af forslaget udarbejdedes i ministeriet et udkast 
till direktiv, men det udsendtes ikke, da forsvarsministeren, P. Munch, 
ikke önskede at udstede sådanne.<44l 

Forslaget henviste også til samvirke med de frivillige korps med hensyn 
til bevogtning o.a .. Disse korps var imidlertid for få og små til at löse de 
omfattende bevogtningsopgaver ved jernbaner og telegraflinier. Dette 
medförte, at man i sommeren 1913 tog skridt til at få oprettet bevaeb
nede patruljer af andre frivillige til lösning af denne opgave. Disse patrul-
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jer skulle på Fyn bevogte jernbanen Nyborg-Strib og faergelejerne i begge 
byer, jernbanen Nyborg-Svendborg og jernbanen Odense-Svendborg 
samt udgangspunkter for undersöiske kabler og et antal telegraf-telefon
linier. Opstillingen af disse "frivillige bevogtningskorps" startede på den 
sjaellandske ögruppe. Indledningsvis skete intet på Fyn.<45l 

I 1912 havde den kommanderende general i Jylland udarbejdet sine 
tanker om, hvorledes haerstyrkerne skulle anvendes i försvaret af halv
öen. I sommeren udarbejdede den höjstbefalende på Fyn sin plan for, 
hvordan den fynske styrke skulle anvendes. I planen, der sandsynligvis 
indledningsvis var taenkt til anvendelse indenfor regimentschefens eget 
myndighedsområde, fulgtes direktiverne fra den designerede Overgene
rals förslag fra maj 1913 så nöje, at man må gå ud fra, at han har set dette. 
Opgaven for den fynske styrke formuleredes som "i förste raekke kraftigt 
at protestere mod og eventuelt ved alle til rådighed stående midler at 
modsaette sig en kraenkelse af vor neutralitet". 

Opgaven skulle löses ved, at man udsendte fodfolks- og rytterdeta
chementer af halvkompagnis störrelse til alle större havne på Store 
Baelts- og Lille Baeltskysterne. Disse skulle "ved resolut og energisk 
optraeden overfor en kraenkelse af vor neutralitet manifestere vor alvor
lige vilje til at haevde denne". Detachementerne skulle herudover over
våge kyststraekningerne mellem havnene. 

Hvis fredsstyrken var foröget, eller hvis der var uddannede rekrutter, 
skulle detachmenter til Nyborg og Strib tages af liniemandskabet, men ef
ter mobilisering skulle alle detachementerna opstilles af reservebataljo
nerne. Resten af styrken - d.v.s. mere end 3/4 af denne - förblev som re
serve i Odense. Der skulle stå togstammer klar ved såvel reserven som 
ved detachementerne. Hvis man rådede over artilleri skulle dette - indtil 
kraenkelsen - vaere ved reserven. Kurr i spörgsmålet om at indrette et 
tilflugtssted fulgtes direktivförslaget ikke. (46) Placering af den fynske styr
ke jaevnför 6.Regiments "betragtninger" fra august 1913. Bemaerk at 
Kattegatkysten er uden bevogtning. 
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Under 1. Verdenskrig 

Den 29. til 31. juli 1914 haevede man gradvis det personelle beredskab i 
försvaret, og den 1. august blev sikringsstyrken ved Köbenhavn indkaldt. 
Denne indkaldelse indebar transport af jyske og fynske indkaldte til Sjael
land, og som en naturlig fölge heraf -transporterne skulle sikres - foröge
des fredsstyrken vest for Store Baelt med "FI", d. v .s. med den mindste af 
de to mulige forögelser. 

Indkaldelserne fulgtes 2. august af "Direktiver for neutralitetsforan
staltninger i 2. Generalkommandodistrikt". Ud over en fölgeskrivelse, 
der sandsynligvis var formuleret af Forsvarsminister P. Munch, og som 
understregede, at man ved neutralitetskraenkelser skulle indhente rege
ringens forholdsordre, för man reagerede, var direktiverne en reduceret 
og redigeret udgave af den designerede Overgenerals forslag fra maj 1913. 
Der er sandsynligvis tale om en hurtigt tilrettet udgave af det udkast til 
direktiver, som var blevet förelagt ministeren tidligere, men ikke ud
sendt. Opgaverne var fortsat de tidligere formulerede: 
1) "Sikring af mobiliseringen i Generalkommandodistriktet og af beford
ring og afgang til Sjaelland af jysk-fynske vaemepligtige, hvis mödebefa
ling lyder på et sjaellandsk mobiliseringssted."
2) "at kunne forebygge neutralitetskraenkelser."

Af de to opgaver lagde direktiverne en klar vaegt på den förste. Vedrö
rende den anden blev det understreget, at "foranstaltninger, der tilsigter 
en forebyggelse af neutralitetskraenkelser, skal have sn så lidet omfat
tende karakter som muligt". 

Den designerede Overgenerals förslag havde beskaeftiget sig med pe
rioden efter mobilisering i såvel Jylland som på Fyn. Krigsministeriets di
rektiver indeholdt i kort form - de vaesentligste dele af förslagets for
muleringer om den mobiliserede haer i Jylland. Derimod var alt vedrö
rende forholdene på Fyn taget ud, herunder bemaerkningerne om, at ho
vedstyrken her - som i Jylland - skulle holdes samlet på et centralt sted, 
samt af formålet med dette også kunne vaere en evakuering af de fynske 
styrker til Sjaelland eller Jylland.<47l 4. august ivaerksatte 2. Generalkom
mando bl.a. föranstaltning til sikring af mobiliseringen. På Fyn udsendtes 
som planlagt - detachementer til Nyborg og Strib. Som grundlag for lös
ningen af deres opgave udleveredes krigsministeriets direktiver til deta
chementerne på Fyn samt den "Instruks for detachementer, som i de 
fynske havnestaeder ved ,nobilisering (udhaevet i kilden) skal haevde ne
utraliteten", som blev udarbejdet i förbindelse med den höjstbefalendes 
"betragtninger" fra august 1913.<48) 

Som tidligere naevnt havde Generalstaben i 1907 foreslået, at der blev 
gjort förberedelser til spaerring af bl. a. nogle fynske fjorde og havne. 
Spörgsmålet var blevet rejst igen i 1910, denne gang overfor Flådens Stab. 
Det havde også vaeret medtaget i den designerede Overgenerals direktiv
forslag fra maj 1913. Men intet var sket. Nu var det den kommanderende 
admiral, der rejste spörgsmålet. Det truende krigsudbrud mellem Eng-
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land og Tyskland gjorde forberedelserne akut nödvendige, og nu varede 
det kun nogle dage, för forberedelserne var klar. Kerteminde og Nyborg 
havde skulle spaerres ved saenkning af skib henholdsvis faerge. Indsejling 
i Odense Fjord skulle vanskeliggöres ved fjernelse af farvandsafmaerk
ningen. <49) 

I samme skrivelse fra 4. august - anbefalede den kommanderende ad
miral, at fredsstyrken i Jylland-Fyn snarest blev foröget med sin anden -
og störste del, "F ". Dette blev besluttet i förbindelse med mineud
laegningskrisen den fölgende dag, hvor det også blev besluttet at fylde de 
sjaellandske enheder op med 2.-8. årgang. Lille Baelt blev spaerret at sö
miner mellem Bågö og Fyn, Store Baelt blev spaerret mellem Halskov og 
Knudshoved, og der blev etableret en minedaekket ankerplads ved 
Agersö for den del af flåden, der nu blev placeret til bevogtningen af 
spaerringen i Store Baelt. Medens eskadren i Store Baelt kom til at in
deholde en betydelig del af flådens kampkraft, var den flådestyrke, der 
sendtes til Lille Baelt, svag og kun egnet til overvågning og bevogtning. I 
august 1916 forstaerkedes Store Baelts-eskadren yderligere, idet der 
herefter indgik undervandsbåde og flyvebåde, der stationeredes i Slips
havn ved Knudshoved.<50> FIi betöd for Fyns vedkommende, at begge li
niebataljoner kom på krigsstyrke, d.v.s. at man fik en forögelse af freds
styrken, der svarede til, hvad 2.Generalkommando oprindelig havde öns
ket skulle indgå i den fynske del af sikringsstyrken i 2. Generalkom
mandodisltrikt. (SlJ 

Den 6. august anmodede flåden om, at haeren sendte skyts til Halskov 
og Knudshoved, som skulle assistere eskadren i daekningen af mine
spaerringen. Den 8. august efterkom Overkommandoen önsket. På sjael
landssiden opstilledes to af haerens moderne 75 mm-piecer. På fynssiden 
skulle der etableres et batteri med fire - aeldre 9 cm-piecer. På begge si
der skulle der placeres et halvt kompagni fodfolk til sikring af kanonerne, 
der i övrigt var underlagte eskadrechefen i lösningen af den stillede opga
ve. Den 9. august ankom batteriet til Knudshoved, hvor man gik i gang 
med at udföre feltbefaestningsarbejder. Der var nu endelig kommet artil
leri til öen, og den höjstbefalende sögte i den efterfölgende tid at skaffe 
materiel til batteriet, således at det kunne indgå som et mobilt feltbatteri 
i den fynske styrke efter lösningen af opgaven for flåden. I alt vaesentligt 
efterkom man hans önsker. <52) 

Fra 6. august var 2.Generalkommando direkte underlagt Haerens 
Overkommando. Samme dag sendtes en beskrivelse af situationen vest 
for Store Baelt til overkommandoen. På Fyn sikrede de detachementer, 
der var udsendte den 4. august, stationer ag faergelejer i Nyborg og Strib. 
9. august anmodede overkommandoen 2.Generalkommando om at blive
informeret om de direktiver, som generalkommandoen havde givet for
styrken på Fyn. Det blev endvidere understreget, at så laenge "förbindel
sen mellem overkommandoen og generalkommandoen -enten direkte el
ler via Fyn - ikke er afbrudt, må generalkommandoen ikke uden over
kommandoens tilladelse drage styrker bort fra Fyn". 2. Generalkom-
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mando havde ikke givet direktiver til den höjstbefalende på Fyn, men en 
hastigt rettet udgave af "Betragtninger" og "Instruks for detachemen
terne, som i de fynske havnestaeder ved mobilisering skal haevde neut
raliteten" fra august 1913 sendtes til overkommandoen, hvor de som et 
plankompleks for Fyn blev suppleret med et luftforsvarsdirektiv i 1916 og 
först henlagt i 1918. 

Ud over at have justeret for etableringen af batteriet ved Knudshoved 
og for placeringen af fodfolksstyrken der, var den eneste aendring i for
hold til det oprindelige, at man havde bestemt at sende et detachement til 
Bogense, således at også Kattegatkysten kunne overvåges. Styrkerne ved 
Knudshoved og i Bogense blev opstillet ved at reducere fodfolksstyrken i 
de övrige detachementer. Reserven i Odense var -bortset fra afgivelsen af 
et par ryttere til hvert detachement -holdt intakt. Fra 4. august havde de 
frivillige korps vaeret til rådighed for haeren ved mobilisering. De fire 
korps på Fyn fordeltes ti1 hver sin fodfolksbataljon, <ler således fik rådig
hed over 4 til 10 rekylgevaerer. Fodfolksregimenterne fik först deres egne 
rekylgevaerer i 1915. Korpset i Nyborg fik til opgave at bevogte faerge
havnen. <53) 

Som tidligere naevnt var man i sommeren 1913 begyndt at formere de 
bevogtningspatruljer af frivillige til sikring af jernbanerne samt telegraf 
og telefon, som senere fik betegnelsen "frivillige bevogtningskorps". Man 
koncentrerede sig som naevnt indledningsvis om landet öst for Store 
Baelt, men ved årskiftet 1914-15 gik man i gang med at organisere korps i 
Jylland-Fyn. De blev bl.a. opstillet af medlemmer af skytteforeninger. 
Bevaebningen var dels egne våben, dels aeldre gevaerer fra haerens be
holdninger. Man var klar over, at korpsenes vaerdi var staerkt begraen
set, men man havde behov for dem i en mobiliseringsfase. På trods af, at 
man oprindelig havde haft planer om at anvende dem flere steder, opret
tedes de på Fyn kun til sikring af jernbanen Strib-Nyborg, d. v .s. på den 
straekning, der havde betydning under mobiliseringen. En rekognosce
ring på de övrige baner, der havde betydning for operative transporter på 
öen, og som ivaerksattes i marts 1917, synes ikke at have medfört en 
oprettelse af korps. <54l 

I förbindelse med et tysk angreb på Fyn samt ved en udpassage af den 
tyske flåde - evt. i forbindelse med landsaetninger på Jyllands östkyst - i 
situationen, hvor Store Baelt var minespaerret, var det af stor betydning 
at kunne fölge med i, hvad der skete i Lille Baelt og på den tyske lille
baeltskyst. Som tidligere naevnt var observation fra Vestfyn den förste 
opgave for den "civile" efterretningstjeneste på öen. For at kunne effek
tivisere daekningen af Lille Baelt forberedtes i sommeren 1915 opret
telsen af en observationslinie over baeltet ved landgraensen. Der skulle 
oprettes poster på Wedellsborg-odden og på Brandsö ved forhöjet be
redskab. De skulle samarbejde med flådens enhed på stedetY5l

Samme år begyndte man at overveje, hvorledes man skulle imödegå 
den stadig ögede lufttrussel. Speciell var man nervös for virkningen af 
luftangreb i mobiliseringsfasen. Alt, hvad man havde af våben, der kunne 
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taenkes at have virkning imod fly, blev forberedt anvendt. Rekyl
gevaererne taenkte man indsat spredt til sikring af vigtige områder. 9 cm 
kanonerne på Knudshoved taenkte man anvendt, skydende granatkar
daesk. Man udarbejdede bestemmelser for en primitiv varslingstjeneste 
og fastlagde, hvor mobiliseringsmandskabet skulle söge daekning under 
angrebet. (56) 

Lufttruslen var også et tema i en af de få kilder fra sikringsperioden, 
der analyserede försvarets strategiske situation. I februar 1916 sendte den 
kommanderende general vest for Store Baelt til overkommandoen en me
get pessimistisk, men nok realistisk, vurdering af det jyske försvars mulig
heder. Pessimismen hvilede på en tvivl om, hvorvidt der ville blive tid til 
at mobilisere de jyske styrker. Der var også tvivl om den danske regerings 
vilje til at lade haeren kaempe. Truslen mod den jyske halvö var for det 
förste et angreb over landgraensen, for det andet en allieret landsaetning, 
der i givet fald sandsynligvis ville finde sted ved Skagen og Frederikshavn. 
Ved Arhus ville den tyske flåde kunne gribe ind. Situationen var altså den 
anden af dem, som jeg skitserede i indledningen. Fyn blev overhovedet 
ikke naevnt i vurderingen. Dette er ikke maerkeligt. For det förste var 
generalens primaere ansvar Jyllands försvar. For det andet var Fyn i den 
pågaeldende situation uden vaesentlig betydning for stormagterne. For 
det tredie havde öen den vaesentligste betydning for Danmark i den mo
biliseringsfase, som nu ikke var aktuel. 

Det var således ikke maerkeligt, at generalen senere samme år tog 
spörgsmålet om en eventuel evakuering af fynske styrker til en af hoved
landsdelene op overfor overkommandoen. Selv kunne han ikke disponere 
over den fynske styrke, efter at den var blevet båndlagt af overkom
mandoen den 9. august 1914. At hans föresatte var positiv overfor tanken 
om en evakuering sandsynliggjordes af, at dennes direktivforslag fra maj 
1913 havde kraevet, at den fynske styrke skulle vaere klar til overförsel til 
Sjaelland eller Jylland. Han skrev: 

"Medens den styrke, <ler efter fuldfört mobilisering skal findes i Jyl
land, dog har en vis lighed med en af alle våben sammensat kampenhed, 
er den fynske styrke ganske ude af stand til at kaempe, da den udeluk
kende består af fodfolk. Den er alt for svag til at tilbagevise en neutrali
tetskraenkelse, men på den anden side meget staerkere, end det behöves 
for at protestere mod en sådan. Ved at lade 6.Regiment forblive på Fyn, 
udsaetter man sig for at ofre 8 % af den danske haers fodfolk uden på
viselig nytte. Generalkommandoen skal derfor henstille, at overkom
mandoen allerede nu traeffer bestemmelse om, hvor 6.Regiment efter 
sket fredsbrud skal anvendes, og meddeler generalkommandoen, hvor
hen det efter endt mobilisering skal transporteres, for at man i tide kan 
traeffe de hertil nödvendige foranstaltninger". 

Efter 14 dage svarede overkommandoen, at man efter endt mobilise
ring, "eller eventuelt allerede tidligere", agtede at traekke begge linie
bataljoner og den ene af de to reservebataljoner til Sjaelland. 
2.Generalkommando beordredes til at forberede dette. Forberedelserne
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skulle holdes strengt fortrolige. Det sidste sandsynligvis fordi man var 
klar over, at en evakuering ikke var politisk acceptabel. Tre måneder se
nere forelå planerne for overförsel af den fynske hovedstyrke til Sjael
land. Tilbage på öen skulle blive den ene reservebataljon, hvis chef efter 
evakueringen af resten skulle vaere den höjstbefalende, samt rytterstyr
ken og de frivillige korps. Ligeledes skulle batteriet på Knudshoved for
blive, men som "positionsartilleri", uden sine heste. Denne styrke skulle 
ved mobilisering bemande havnedetechementerne og observationspos
terne ved Wedellsborg og på Brandsö. Det var reserven i Odense, der 
naesten blev fjernet helt fra öen. Den fynske haerstyrke var nu naesten 
reduceret til den störrelse, der havde vaeret taenkt efterladt i det sidste 
par år för 1909-ordningens gennemförelse. <57l 

Dog kun naesten, for ud over de naevnte styrker skulle depotstyrken, 
det aeldste mandskab, forblive. På grund af de senere års omfattende ind
kaldelser var dennes störrelse betydelig, og man gik nu i gang med at 
opstille styrken som en bataljon. Ved udgangen af 1917 var depotbataljo
nen på over 2.800 mand. Hvor stor del af denne styrke, man havde våben 
til, er dog uklart.<58l 

Medens disse overvejelser om og planlaegning af en evakuering af ho
veddelen af de fynske styrker fandt stedt, fortsatte sikringsstyrkerutinen 
på öen. I hele perioden stod et kompagni og batteriet i Nyborg-området 
og en betydeligt mindre styrke i Strib. Et lille detachement gjorde tjenes
te i Svendborg til sikring af radiotelegrafistationen der. Hovedstyrken 
opholdt sig i Odense eller i kantonnement i naerheden af byen, men flere 
gange blev bataljoner under uddannelse forlagt til havnebyer.<59l 

Afsluttende bemaerkninger 

Sjaellands forsvar var begge vaerns hovedopgave. Herom var de politike
re, der havde skabt 1909-ordningen, enige med såvel haer- som flådele
delse. Der var også enighed om, at Jylland var af en sådan betydning, at 
der måtte stilles et vist landforsvar på benene i landsdelen, når det kunne 
ske uden, at betingelserne for Sjaellands försvar blev vaesentligt forring
ede. 

Men om forsvarets opgaver var det langt fra enighed. Haerens ledelse 
så neutraliteten som midlertidig. Den ville blive kraenket, efter al sand
synlighed (og forhåbentlig) af Tyskland, hvorefter Danmark var allieret 
med angriberens fjender. Man måtte gå ud fra, at disse allierede ville 
komme os til hjaelp, men uanset om dette skete, skulle man ved en lang 
kamp demonstrere vor nationale eksistensvilje. Alle ressoureer, der ikke 
bidrog direkte til lösningen af denne opgave i den mest sandsynlige situa
tion for kraenkelser, var militaert fejlanvendte. Behovet for styrker på 
Fyn efter mobiliseringsfasen var __ set fra et militaert synspunkt tvivlsomt. 
Hvis en vestmagtsindtraengen i Ostersöen ikke var umiddelbart sandsyn
lig, var anvendelsen her ikke alene tvivlsom, men tåbelig. 

For flådens ledelse og for de politikere, der skabte 1909-ordningen lå 
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interessen i en effektiv reaktion på det sted, hvor kraenkelsen fandt sted. 
Da alvorlige kraenkelser var mest sandsynlige på Sjaelland, måtte en stor 
del af forsvarets ressourcer samles om denne landsdel, men dette betöd 
ikke, at man kunne blotte andre landsdele, som Jylland og Fyn, der også 
kunne vaere udsat for kraenkelser. Da interessen var koncentreret om 
kampens indledning snarere end forlöbet, var der ingen grund til at flytte 
tropper, hvis alle truede landsdele var daekket. At udviklingen placerede 
os klarere og klarere i det tyske magtområde, hverken kunne eller burde 
udlignes med militaere midler. 

I den radikale regering var der enighed med det sidste synspunkt, men 
man var uenig i, at dansk forsvar kunne og burde have andet end en rent 
neutralitetsmarkerende karakter. Men man administrerede i hvert fald 
indtil en kraenkelse måtte finde sted - 1909-loven loyalt for at demons
trere politisk enighed overfor udlandet. 

Det, haerledelsen planlagde i 1916, ville paradoksalt nok have sikret, 
at styrkerne på Fyn netop kunne löse den opgave, som de radikale fandt 
var den eneste relevante for hele det danske forsvar: at markere neutrali
teten. 
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Arkivmateriale, trykte kilder og litteratur 

Det forhold, at Fyns forsvar kun var af perifer interesse for samtlige af ti
dens vaesentlige kommandomyndigheder, gör, at kildematerialet har 
måttet söges i et stort antal myndigheders arkiver, dog alle placeret i 
Rigsarkivets 3. afdeling, Forsvarets Arkiver. Bl.a. Krigsministeriets Mo
biliseringskontors/5. kontors Arkiv er for nylig blevet pakket om. Beteg
nelser her knytter sig til den gamle registrant. 

Haerordninger o.a., registrant 42, Pakkerne 92-98 

I noterne: Registrant 42, pk ... 

Krigsministeriets Mobiliseringskontors Arkiv 

- Pakke 31, "sikringsstyrke ... ". I noterne: KM M-kt, pk.31. Sikrings
styrke ...

- Pakke 32. "Jylland-Fyns forsvar". I noterne: KM M-kt, pk.32.
Pakke 34. "Landstorm". I noterne: KM M-kt, pk.32.Landstorm.

Generalstabens Arkiv 

- Generalstabens Taktiske Afdeling. Fortroligt, ikke personel, D. Kopi
böger fra perioden. I noterne: Gst.Tak.Afd. D.

- Generalstabens Taktiske Afdeling. A. Indkomne sager, pakkerne 4 til
7. I noterne: Gst.Tak.Afd.I, pk ...

Generalstabens (1914-18 "Overkommandoens") Operationssektion.
D. Kopiböger fra perioden. I noterne: GOK,

- Generalstabens Trafiksektion. Indkomne sager. Pakke 3. Havne og
havnespaerring 1914.I noterne: GTI, pk ...... 
Krigsföringsdepotet. V .2I. Strategi. Operationsplaner .Taktik. 

- Krigsföringsdepotet.II Haerorganisation. Mobilisering. Pakke 7.
Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser fra perioden. I noterne hen
visning til det/de pågaeldende bind.

1. Generalkommando. Fortroligt-M Arkiv Indkomne sager. Pakke 1. I
noterne: lGK I, pk.1.

2. Generalkommandos Arkiv. Kopiböger daekkende perioden fra 1910. I
noterne: 2GK K.

Fynske Brigades arkiv. Fortroligt-M sager. Pakkerne 73 (indkomne sa
ger) og 81. I noterne: FBDE I, pk, 73 hkv. FBDE, pk. 81. 
Den höjstbefalende på Fyns/6.Regiments Fortroligt-M arkiv. Kopiböger 
fra perioden. I noterne: 6 REG K. 
Saerlige sager. Kommissioner. Pakke 19. 

Garnisonskommandanten i Viborg. Fortroligt 1900- 1939, pakke 1. 

Garnisonskommandanten i Fredericia. Fortroligt 1898-1949, pakke 1. 
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1. Jydske Brigades Fortroligt-M arkiv 1904-1910. I noterne: 1. JBDE ...
Detachementet ved Nyborg 1914-18, pakke 1.
Detachementet ved Frederikshavn 1914-19, pakke 1. I noterne: Det.
Frederikshavn.
Detachementet mod Esbjerg 1914-18, pakke 1. 
Centralkommitteens for frivillige korps arkiv. Varia. 1913-19. pakke 18 
Af t,ykt kildemateriale har fölgende vaeret direkte anvendt: 
Beretning afgiven af kommission til undersögelse af haerens og flådens 
fremtidige ordning. Kbh. 1922. Med bilagsbindet. 
Betaenkning afgiven af Forsvarskommissionen af 1902 til regering og rigs
dag. Kbh.19O8. Med bilagsbind. 
Kommandör O.J.M. Kofoed-Hansen: Udenrigspolitik og forsvar. En 
sammentraengt fremstilling af forsvarssagens udvikling og dens stilling i 
öjeblikket - maj 1909. Kbh. 1909. 
Love vedrörende haerens organisation 1867-, 1907. Kbh. 1907. 
Lovförslag og betaenkninger om forsvaret, februar-september 1909. 
(Samlet af Det kongelige Garnisonsbibliotek) 
Aage Westenholz: Nogle ord til eftertanke om Danmarks forsvar. Kbh. 
1908. 
Aage Westenholz: Forsvar og folkesjael. Kbh. 1910. 
Af litteratur har ud over den i noterne naevnte - fölgende vaeret an
vendt: 
H.C. Bjerg: Söofficerernes mundkurv 1907---08. Historie, Jyske Sam
linger, Ny Raekke. XI, 3-1975.
M.H. Clemmesen: Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940. Kbh. 1982. Tro
els Fink: Ustabil balance. Dansk udenrigs og forsvarspolitik 1894-1905.
Århus 1969
Troels Fink: Spillet om dansk neutralitet 1905-09. L.C.F. Lutken og 
dansk udenrigs- og forsvarspolitik. Århus 1959. 
Kristian Hvidt: Venstre og forsvarssagen 1870-1901. Århus 1971. 
Tage Kaarsted: Hvad kan det nytte? De radikale og försvaret 1894-1914. 
Århus 1969 
Viggo J. von Holstein Rathlou: De danske frivillige korps. Historisk 
fremstilling. Århus og Kbh. 1930. 

Noter. 

1. For behandlingen af Fyns rolle i landets forsvar i årene efter 2. Slesvigske
Krig se: Johannes Nielsen: Genrejsningshåb og undergangsangst. Odense
1979, M. Vesterdal: Haerens genordning. Militaert Tidskrift 1973 og 1974,
Hans Chr. Bjerg: Debatten om Danmarks strategiproblem 1872-76. Historie.
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Jyske samlinger. Ny raekke X, 1.1972. Jens Johansen: De militaere, strategis
ke overvejelser angående Danmarks forsvar i tiden 1864-1922. Det krigsvi
denskabelige Selskabs jubilaeumsskrift, Kbh. 1946 giver en bred beskrivelse 
af hele perioden. Så sent som i efteråret 1877 planlagdes i Generalstaben - ud 
over en koncentration af haeren på Sjaelland en koncentration af hele eller 
dele af haeren på Fyn. (Gst.Tak.Afd. af 28-9-1877 (Krigsföringsdepotet V, 
2II. Strategi, operationsplaner, taktik)). 

2. lngeniörkorpset af 29-3-1884, hvor man kommenterer en skrivelse fra Gene
ralstaben af 15-12-1883 vedrörende mobilisering (Gst.Tak.Afd.I, pk.4).

3. T.A.93/1885 "Nogle forarbejder til haerens concentration på Sjaelland, .
Udarbejdet 1885 af K. Rimestad. (Gst.Tak.Afd.I, pk.4) indeholder en bema
erkning om, at den daekker koncentrationen "forsåvidt denne skal ske til Sja
elland". Der eksisterer imidlertid for hele perioden i Taktisk Afdelings arkiv
ingen forarbejder til koncentration til andre landsdele end Sjae!land./ KM til
Ost. af 9-2-1887 (Gst.Tak.Afd.I, pk.4).

4. Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser, nr. 1.
5. KM til Gst. af 1-10-1891 (Gst.Tak.Afd.I, pk.5)/ Betaenkning fra den af Krigs

ministeriet under 11. april 1893 nedsatte kommission (afgiven den 22de juni
1893) (Registrant 42, pk.92.)

6. Oversigt over de ved Taktisk Afdeling i året 1890 ( 1891 ... 1898) udförte arbej
der (Gst.Tak.Afd.D. K).

7. Ad Gst. skr. A.295 af 10-6-1896 (Krigsföringsdepotet, II. Haerorganisation.
Mobilisering, pk. 7).

8. Bilag til Chefen for Gst. til KM af 22-7-1896 (Krigsföringsdepotet, IL Haer
organisation. Mobilisering, pk. 7).

9. KM til Chefen for Gst. af 26-9-1896/Generalkommissionen til KM af
16-11-1896 (Gst.Tak.Afd.I, pk.5).

10. Se bl.a. 2GK til FBDE af 18-6-1898 (FBDE I, pk.73)/ IGK til Ost. af
26-12-1898 (Gst.Tak.Afd.I, pk.5)

11. Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser, nr.19.
12. KM til Gst. af 5-2-1900 (Gst.Tak.Afd.I, pk.5)/ 2GK til Kommandanten i Fre

dericia 11-4-1900 (Garnisonskommandanten i Fredericia, FTR 1898- 1949,
pk.1)/ 2GK til Kommandanten i Viborg 29-5-1900 (Garnisonskommandanten
i Viborg, FTR 1900-1939, pk.l).

13. 2GK til Kommandanten i Fredericia af 29-5-1900/2OK til FBDE af
16-6-1900/FBDE til Kommandanten i Fredericia af 22-6-1900 (Garnisonskom
mandanten i Fredericia, FTR 1898- 1949, pk.1).

14. Studien: "For at forstå nödvendigheden af en befaestning om Köbenhavn ... "
fra Gst.Tak.Afd.LB i V Pakke 2C-5 fra ca. 1900 (Krigsföringsdepotet.V21.
Strategi. Operationsplan. Taktik)/ Oversigt over de ved Generalstabens
Taktiske Afdeling i 1900 (1901 og 1902) udförte arbejder. (Gst.Tak.Afd.LB i
V Pakke 2C-5 fra ca. 1900 (1901 og 1902) udförte arbejder.
(Gst.Tak.Afd.D.K).

15. Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser, nr.24.
16. Se ikke mindst diskussionen på kommissionens 12.möde, 13-5-1903 (Regis

trant 42, pk.97).
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17. Der kan ses en klar udvikling i formuleringerne i "Oversigt over virksom
heden ved Generalstabens Taktiske Afdeling" for årene 1899 til 1905
(Gst.Tak.Afd.D.K):
- 1899: "spörgsmålet om en evakuering, når en sådan måtte blive nödven
dig".
-1900: "en undersögelse med hensyn til organisation af den troppestyrke,
som man eventuelt kunne blive hindret i at overföre fra Jylland, når en eva
kuering ... skulle ivaerksaettes".

1901 "som man eventuelt kunne blive nödt til at efterlade i Jylland". 
- 1902: "som man kan blive nödt til at efterlade i Jylland".
- 1903: "for den i Jylland eventuelt under krig tilbageblevne styrke".
- 1904: "ved den i Jylland ved fredsbrud eventuelt tilbageblevne styrke".
-1905 "for den i Jylland ved evakuering efter sammendragning af en sikrings-
styrke ved Köbenhavn efterladte styrkes forhold".

18. Til disse enheder oplagdes ammunition. (Gst. til KM af 9-3-1904/2GK til
FBDE af 17-3-1904 (FBDE I, pk.73)

19. Referatet af kommissionens 23. möde, 3-2-1904 (Registrant 42, pk.97).
20. Oversigt over virksomheden ved Generalstabens Taktiske Afdeling i året

1904 (og 1905). (Gst.Tak.Afd.D.K)
21. Referatet af kommissionens 33. möde, 11-1-1905 (Registrant 42, pk.97).
22. Generalmajor A.A.B. Kiihnel og kaptajn M. Nörresö: Forslag til organisation

af landets försvar. (Saerlige sager. Kommissioner, pk.19).
23. Referatet af kommissionens 42. möde, 24-5-1905 (Registrant 42, pk.97).
24. KM til Gst. af 4-5-1905 (Gst.Tak.Afd.I, pk.6)/ Gst. til KM af 22-5-1905/ KM

til 2GK af 29-5-1905/2 GK til KM af 6-11-1905 (KM M-kt, pk.32).
25. Referaterne af kommissionens möder 17-6-1905 og 1-7-1905 (Registrant 42,

pk.97).
26. Bilag til Betaenkning fra 1902-kommissionen.
27. Oversigt over virksomheden ved Generalstabens Taktiske Afdeling i året

1905 (Fst.Tak.Afd.D.K).

28. Fremgår först af Generalstabsövelsen i 1906 (Krigsföringsdepotet. General
stabsövelser, nr. 28) og bekraeftes af 8. Regiments mobiliseringsplan fra 1907,
8 REG til 1. JBDE af 5-5-1907 (1. JBDE FTR M 1904-1910). og af KM ti!
Gst. af 1-6-1907, der er en oversigt over udgifter ved haerens forskellige
myndigheder ved mobilisering og i krig (Gst.Tak.Afd.I, pk. 6).

29. KM til Gst. af 29-6-1906 (Gst.Tak.Afd.l, pk. 6).
30. Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser, nr. 28.
31. KM til Gst. af 8-9-1906 (Gst.Tak.Afd.I, pk. 6).
32. Gst. til KM af 2-2-1907 (KM M-kt, pk 32).
33. Betaenkning fra 1902-kommissionen.

34, FBDE til 2GK af 19-6-1908/ 2GK til KM af 17-7-1908 (KM M-kt, pk.32)/ KM
til 2GK af 16-11-1908/ KM til FBDE af 16-11-1908 (Gst.Tak.Afd.I.pk.6)/ Gst. 
til FBDE af 17-12-1908 (FBDE I, pk.73)/ KM til Ost. af 20-8-1909 (GOI, 
pk.1). 

35. Kommandör Kofoed-Hansens piece fra maj 1909: Udenrigspolitik og försvar.
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En sammentraengt fremstilling af forsvarssagens udvikling og dens stilling i 
öjeblikket. Kbh. 1909. 

36. Lov nr. 209 af 30-9-1909 om Haerens Ordning/ Den kommanderede general i
l. Generalkommandodistrikt og chefen for Generalstaben til KM af
13-10-1909/ IGK til Gst. af 4-10-1909/ KM til Gst. af 18-10-1909 (GOI, pk.1)/
2GK til FBDE af 3-11-1910 (FBDE I, pk.73).

37. CH/FBDE til 5 og 6 REG samt 2.Dragonregiment af 20-10-1910 (FBDE I,
pk.73)/ Mobiliseringsplan for det isolerede Fyn (FBDE, pk.81).

38. Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser, nr.34.
39. Oversigt over virksomheden ved Generalstabens Taktiske Afdeling i året

1910 (Gst'Tak.Afd.D.K)/ Notat udarbejdet i Krigsministeriets Mobilise
ringskontor vedrörende telegrafkabelbröende o.a., der bör bevogtes af lands
torm, 30-8-1910 (KM M-kt, pk.34. Landstorm)/ KM til Centralkommitteen
for frivillige korps af 18-3-1911 (GOI, pk.2)/ Frivillige Rekylkorps, December
1913 (GOI, pk.4)

40. Den höjstbefalende på Fyn til KM af 6-2-1911 (6 REG K)/ KM M-kt til I.DEP
af 11-4-1911 (KM M-kt, pk.23. Haerorganisation og mobilisering)/ KM til
CH/IGK af 1-5-1911 (GOI, pk.2)/ G.f.A. til KM af 26-3-1912 (KM M-kt,
pk.32)/ OSEK til Tak.Afd. af 2-2-1914 (GOK).

41. 2GK til Gst. af 14-5-1910 (GOI, pk.2)/ Gst. til KM af 3- 7-19ll/KM M-kt. til
Stabschefen ved 2GK af 19-10-1911 (KM M-kt, pk.32)/ KM til 2GK af
9-12-1911 (GOI, pk.2)/ 2GK til DOG af 17-10-1912 (GOI, pk.3).

42. Krigsföringsdepotet. Generalstabsövelser, nr. 37 og 50, samt bindene fra
Overkommandoövelsen 1912.

43. 2GK til DOG af 27-11-1912 (GOI, pk.3)/ DOG til 2GK af 4-12-1912 (GOK)/
2GK til DOG af 31-12-1912 (GOI, pk.3)/ DOG til 2GK af 14-1-1913 (GOK)/
2GK til DOG af 16-1-1913 (GOI, pk.3)/ DOG til 2GK af 25-1-1913/ DOG til
KM af 25-1-1913/ Generalstabens "Bestemmelser angående forögelse af
fredsstyrken i 2.Generalkommandodistrikt" af 19-3-1913 (GOK)/ KM til
CH/IGK af 4-4-1913 (IGK I, pk.1)/ GOK til KM af 24-5-1913 (KM M-kt,
pk.31. Sikringsstyrke .. )/Oversigt over vikrsomheden ved Generalstabens
Taktiske Afdeling i året 1913 (Gst.Tak.Afd.D.K).

44. DOG til KM af 24-5-1913 (GOK).
45. DOG til KM af 3-7-1913 (GOK).

46. 6 REG: "Betragtninger vedrörende Forsvaret af Fyn for så vidt angår haev
delse af neutraliteten", august 1913 (GOI, pk.8)/ 6 REG "Instruks for deta
chementeme, som i de fynske havnestaeder ved mobilisering skal haevde ne
utraliteten" 4-8-1914 (Detachement Nyborg 1914-18, pk.1). Den oprindelige
instruks er ikke den ved "betragtningeme" vedlagte, men sandsynligvis den
til Nyborg-detachementet i augustdagene udsendte. Såvel "betragtningeme"
som den vedlagte instruks er hurtigt og ufuldstaendigt rettet efter tilgang af
"Batteri Bardenfleth" för afsendelse til Overkommandoen umiddelbart efter
dennes oprettelse. Kun den mulighed forklarer alle modsaetningsforholdene.

47. KM til .2GK af 2-8-1914 (KM M-kt, pk.32).
48. Se note 46/2GK-befaling nr.Il af 4-8-1914 (Det. Frederikshavn)



36 

49. Gst. til Flådens Stab af 30-4-1910 (GOK)/ Den kommanderende Admiral til
Chefen for Haerens Overkommando af 4- 8-1914/Flådens Overkommando til
Haerens Overkommando af 10-8-1914 (GTL pk.3. Havne og
Havnespaerring.1914)/ OKDO til 2GK af 13-8-1914/ OKDO til 2GK af 
18-8-1914/ OKDO til KM af 11-11-1914 (GOK).

50. Minelaegningskrisen er behandlet udförligt i Hans Branner: Småstat mellem
stormagter, Kbh. 1972. Om flåden under sikringsperioden se Bilag til beret
ning afgiven af kommission til undersögelse og overvejelse af haerens og flå
dens fremtidige ordning. Kbh. 1922.

51. 2GK telegram til OKDO af 6-8-1914 (GOi, pk.4)
52. Flådens Overkommando til Haerens Overkommando af 6-8-1914 (GOI,

pk.4)/ OKDO til 2GK og 6REG af 8-8-1914 (GOK)/ Den höjstbefalende på
Fyn til Vindinge Herred af 8-8-1914 (6 REG K)/ 6REG telegram til OKDO af 
9-8-1914 (GOi, pk.4)/ Den höjstbefalende på Fyn til OKDO af 3-10-1914/
6REG til OKDO af 24-10-1914/h.t.k. til OKDO af 30-10-1914 (GOi. pk.4)/
OKDO til Den höjstbefalende på Fyn af 31-10-1914 (GOK)/ H.t.K til OKDO
af 10-11-1914 (GOi, pk.4)/ OKDO til H.t.K. af 24-11-1914 (GOK)/ Batteri
Bardenfleth til 6 REG af 18-1-1914/0KD0 til 2GK af 6-4-1915/ KM til OKDO
til.2GK af 6-4-1915/ KM til OKDO af 16-4-1915 (GOi, pk.5).

53. Se note 46/ 2GK til OKDO af 6-8-1914 (KM M-kt, pk.32)/ OKDO til 2GK af 
9-8-1914 (GOK)/ OKDO til 2GK af 11-8-1914 (GOK)/ 6 REG regimentsbefa
ling nr.19O af 15-8-1914 (Detachement Nyborg 1914-18, pk.1)/ Vedr. rekylge
vaerer til haeren se Bilag til beretning afgiven af kommission til undersögelse
og overvejelse af haerens og flådens fremtidige ordning. Kbh. 1922.

54. Centralkommiteen for frivillige korps, januar 1914: Udkast til bestemmelser
for et frivilligt bevogtningskorps. (KM M-kt, pk.34.Landstorm.)/ Trafiksek
tion til Operationssektion af 19-3-1914 (GOi, pk.4)/ Centralkommitten for
frivillige korps til OKDO af 28-12-1914 (GOi, pk.5)/ 2GK til CH for Deta
chement Esbjerg af 22-2-1917 (Det. Esbjerg, pk.1)/ OKDO til 2GK af 
16-3-1917 (GOK)/ Kort over fordelingen af de frivillige bevogtningskorps
(Centralkommitteen for frivillige korps, _Varia 1913-19, pk.18).

55. 2GK til OKDO af 29-3-1915 (2GK K)/ OKDO til 2GK af 13-4-1915 (GOK)/
2GK til 6 REG af 29-6-1915 (2GK K).

56. Den höjstbefalende på Fyn til 2GK af 8-11-1915 (6 REG K)/ OKDO til Den
höjstbefalende på Fyn af 27-5-1916 (GOK)/ Den höjstbefalende på Fyn tilde
tachementskommandören i Nyborg af 2-4-1918 (6 REG K).

57. 2GK til OKDO af 13-2-1916 (2GK K)/ 2GK til OKDO af 12-9-1916 (GOi,
pk.6)/ OKDO til 2GK af 26-9-1916 (GOK)/ 2GK: Plan for den fynske styrkes
evakuering för og efter mobilisering af 24-12-1916 (GOI, pk.6)./2GK til OK
DO af 15-1-1919: Indberetning af erfaringer fra Sikringsperioden: "Da de 4
fodfolksbataljoner på Fyn kun måtte anvendes på denne ö, blev der således i
Jylland kun ... " (GOi, pk.10).

58. 2GK til OKDO af 11-12-1917 (GOi, pk.8)/ Den höjstbefalende på Fyn til KM
af 22-3-1918 (6 REG K).

59. Disloceringsoversigter sendt fra 2GK til OKDO således:
- 9-8-1915 (GOi, pk.5).



-- 30-10-1915 (-). 
28-7-1916 (GOi, pk.6).

- 31-8-1916 (-).
- 8-11-1916 (-).
-17-1-1917 (GOi, pk.7).

27-3-1917 (-).
- 11-5-1917 (-).
- 24-5-1917 (-).

12-6-1917 (-).
-13-10-1917 (-).
- 11-12-1917 (GOi, pk.8).

23-2-1918 (-).
16-8-1918 (KM M-kt, pk.32).
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Summary: The Defence of Denmark from 1890 to 1918 - a first Sketch 
seen from the Island of Funen 

Forming a bridge accross two of the three danish straits, partially link
ing the Jutland peninsular and the main island of Zealand, lies Funen, the 
second largest of the islands in the danish archipelago, nearly touching 
the peninsular just north of where the danish-german horder was placed 
between 1864 and 1920. 

During the period covered by this paper, danish security was domina
ted by the overwhelming land-power and growing sea-power of Germany

'. 

The danish political leaders saw a non-provocative policy, the building of 
german confidence that Denmark would never assist its enemies, as the 
only possible way to national survival. Defence preparations should signal 
strict neutrality, and a clearly limited capability to meet a german inva
sion was either seen as inevitable and beneficial or just as a matter of fact. 
The army leadership on the other hand saw a resumption of the war of 
1864 as likely, Germany formed the only serious military threat, and as 
long as northern Schleswig was under german rule, accomodation with 
Germany was impossible. Germany's enemies were natura! allies. Resis
tance to the german invasion should be organized to last as long as possi
ble. It could not be hopeless. 

Until about the tum of the century the preparations for defence were 
clearly directed against Germany. Because of expected german eon tro I of 
the Straits and Kattegat, defence of Jutland was seen as hopeless and Fu
nen was only seen as an exposed bridge for the transport and as a pool of 
mobilized manpower. Only the main island Zealand - and especially co� 
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penhagen - was to be defended. From 1901, the new political leadership 
started to influence the defence preparations. The former governments 
had paid lip-service to the army point of view. Anticipating new condi
tions, the army defence doctrine was changing. Planning started for the 
defence against the use of danish territory by Germany's enemies, but 
only in a token way, and first-line army units were ear-marked for Jutland 
and Funen. This did not, however, mean an acceptance of the premises of 
the political leaders. The change of defence doctrine was linked to the 
adoption of a more optimistic view of the chances of western power naval 
presence in the danish waters. After 1905 that view happened to develop 
some credibility, only to be undermined later by the trend in naval balan
ce and technology. Thus the army could justify to itself why it had taken 
steps otherwise wrong from a "military" point of view. Leaving first-line 
army units in Funen could, however, not be defended, and after futile 
open attempts to have that mistaken decision changed, secret planning 
for their transfer to Zealand was carried out. Only on Zealand they could 
assist in meeting the main german invasion. Outside the main island only 
Jutland was considered important enough to be given the forces necessary 
for a short resistance. 
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Arbetskompaniernas förhistoria 

Av Thomas Bring 

1. Inledning
1.1. Bakgrund 

Under det andra världskriget blev kommunisterna i Sverige föremål för 
särskild uppmärksamhet från krigsmaktens sida. Obeväpnade arbets
förband upprättades på vilka värnpliktiga kommunister krigsplacerades. 
En del av dessa inkallades också. Om detta har Karl Molin skrivit i sin 
1982 publicerade undersökning "Hemmakriget". Orsaken var att Sveri
ges Kommunistiska Parti (SKP) såsom sektion av Kommunistiska In
ternationalen (Komintern) inte betraktades som en fullvärdig medlem av 
den politiska gemenskapen. Tvärtom ansågs partiet med sina starka band 
till Moskva utgöra en säkerhetsrisk. Dess försvar av Sovjets handlande 
vid andra världskrigets början, speciellt angreppet på Finland, hade väckt 
indignation i Sverige. Partiets ställningstagande kunde tolkas så att det 
skulle välkomna ett sovjetiskt angrepp på Sverige. Den svenska militär
ledningen fruktade att kommunisterna, i händelse av ett ryskt anfall, 
skulle ställa sig på fiendens sida. 

I avvaktan på åtgärder från statsmakterna organiserade militären på 
eget initiativ arbetskompanierna. Det skedde först på hösten 1939, på lo
kal och regional nivå. Under våren 1941 utfärdade överbefälhavaren 
(ÖB) centrala direktiv för krigsplacering på arbetskompani. Ett vid för
svarsstabens underrättelseavdelning 1939 upprättat kommunistregister 
utgjorde då grund för rekrytering till dessa förband. Tanken var först att 
förbandscheferna skulle föreslå personer för överföring och registret an
vändas för kontroll. Det visade sig dock att man på förbanden hade svå
righeter att påvisa kommunistisk agitation. Därför föreslogs få kom
munister till arbetsförbanden. Däremot blev indisciplinära personer fö
reslagna härför. Detta var inte avsikten med dessa förband. Därför blev 
det centrala kommunAstregistrets uppgifter styrande för rekryteringen till 
arbetskompanierna. Aven direktinkallelser till dessa förekom. 

Kommunistregistret byggde på de lokala polismyndigheternas känne
dom och uppgifterna hade samlats in av säkerhetstjänsten som ställt dem 
till underrättelseavdelningens förfogande. Försvarsstabens register blev 
därför en kopia av säkerhetstjänstens. Registret var indelat i fyra katego
rier, allt efter de antecknades bedömda betydelse för den kommunistiska 
rörelsen. 

De till arbetskompanierna inkallade sysselsattes huvudsakligen med 
vägarbeten. Dessa hade knappast något militärt värde vilket heller inte 
var huvudsyftet med förbanden. Det var att isolera kommunisterna . 
.. Efter ingripande av försvarsminister Sköld i slutet av 1941 utfärdade 
OB nya direktiv för rekryteringen till arbetskompanierna. Sköld miss-
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trodde nämligen militärens förmåga att bedöma enskilda personers poli
tiska pålitlighet. De nya riktlinjerna innebar skärpta krav för krigsplace
ring på arbetskompani samt att förbandscheferna skulle föreslå personal 
till dessa. Kommunistregistret skulle därvid användas endast för kontroll. 
Direktinkallelser fick ej förekomma. Men förbandscheferna kunde lika li
tet som tidigare påvisa kommunistisk agitation på sina förband. Därmed 
kom rekryteringen till arbetskompanierna att upphöra. Genom för
svarsministerns ingripande blev även nazisterna föremål för åtgärder. De 
blev dock inte placerade på arbetsförband utan skulle tilldelas sådana 
tjänster att de inte kunde göra skada. 

1.2. Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att visa att de under kriget upprättade, av 
Malin beskrivna, arbetskompanierna inte var följden av en hastigt på
kommen uppfattning om kommunisterna som landsförrädiska. Istället 
kan de sägas vara ett förverkligande av två åtgärder som hade diskuterats 
och utretts sedan början av seklet. Det var dels frågan om inrättande av 
ett särskilt förband för dem som inte ville underkasta sig den militära di
sciplinen, dels frågan om vidtagande av åtgärder mot den försvarsfientliga 
verksamhet som kommunisterna och deras föregångare ansågs utöva. Det 
finns nämligen en förhistoria till arbetskompanierna som inte framgår av 
Malins berättelse. Den går tillbaka till 1896. Det året avvecklades armens 
disciplinkompani. Från militärt håll påtalades den försämrade disciplin 
som ansågs ha följt härpå. Utredningar rörande möjligheterna att åter in
föra ett disciplinförband ledde ej till åtgärder. Regeringen tillsatte 1914 
en kommitte för att åter utreda denna fråga. Den avlämnade 1917 ett be
tänkande om inrättande av en isoleringsavdelning vid krigsmakten. 

Som en följd av 1901 års försvarsordning och den därav tilltagande för
svarsfientliga propagandan infördes 1906 nya lagar för motverkande av 
denna propaganda, de s k Staaff-lagarna.2 Ytterligare propåer i frågan 
gjordes i riksdagen och 1917 tillsatte regeringen en kommitte för att ut
reda den försvarsfientliga propagandan. Den avgav ett betänkande 1921. 
I ett utlåtande utarbetat inom justitiedepartementet 1929 lämnades åter 
förslag för motverkande av den försvarsfientliga verksamheten och i en 
utredning tillsatt 1933 behandlades denna fråga som en del av en större, 
den statsfientliga verksamheten. 

I uppsatsen skall undersökas i vilken utsträckning de under andra 
världskriget vidtagna åtgärderna kan spåras till de ovan nämnda utred
ningarna. I ett första avsnitt skall undersökas hur just SKP utpekades 
som ansvarig för den försvarsfientliga verksamheten samt vilka syften, 
omfattning och resultat denna hade enligt utredningarna. 

I nästa avsnitt skall visas vilka förslag som lämnades av utredningarna 
samt från militärt håll. Särskilt skall undersökas frågan om inrättande av 
särskilt förband till vilket manskap skulle kunna överflyttas samt grunder 
och beslutsprocess för sådan överföring. Här skall också redovisas jäm
förelser med utlandet som gjordes i utredningarna. 
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I sista avsnittet kommer frågans behandling i riksdag och regering att 
undersökas. Utredningarna genomfördes under en period då det politiska 
livet i Sverige genomgick stora förändringar. Parlamentarismen accep
terades, demokratin infördes och den politiska tyngdpunkten försköts åt 
vänster. Vilken omfattning representerade de olika partierna i denna frå
ga? Vilken sammansättning hade utredningarna? 

Tidsmässigt begränsas uppsatsen till perioden mellan 1914 och 1936. 
Det förra året var då utredningen om isoleringsavdelning tillsattes och 
det senare året togs vissa beslut med anledning av den sist genomförda ut
redningen. 

1.3. Material

Det material som har studerats är i första hand de ovan nämnda utred
ningarna. De är de statliga betänkandena om isoleringsavdelning (1917), 
den försvarsfientliga propagandan (1921) och den statsfientliga verksam
heten (1935) samt det inom justitiedepartementet 1929 upprättade ut
låtandet över den försvarsfientliga propagandan. Det senare är otryckt 
material. Kommitteerna som utredde den försvarsfientliga propagandan 
respektive statsfientliga verksamheten begärde in yttranden från militära 
myndigheter. Beträffande den förra återfinns dessa avseende armen i 
original på krigsarkivet medan de från marinen ej har anträffats. Dessa 
har istället efterforskats i de marina myndigheternas konceptsamlingar. 
Härvid har alla remissinstansers yttranden anträffats men bara en mindre 
del av dem infordrade utlåtanden från underställda myndigheter. Inlagor
na till kommitten om den statsfientliga verksamheten återfinns i original i 
dess arkiv på  riksarkivet. 

Av två avgivna yttranden över 1921 års betänkande har ej marinstabens 
anträffats. Generalstabens finns i konceptsamling på krigsarkivet. Ytt
randen över 1929 års utlåtande återfinns i arkivet till kommitten om den 
statsfientliga verksamheten. Här återfinns också ett exemplar av utlåtan
det från 1929. I vilken omfattning detta kopierades har ej framgått av nå
gon tillgänglig uppgift. I övrigt har yttranden över betänkanden åter
funnits i vederbörande konseljakter. 

Vad gäller de militära yttrandena uppstår ett problem av källkritiskt 
slag. Det föreligger ju möjlighet att förbandscheferna då de blivit ombed
da att yttra sig har diskuterat med och därmed påverkat varandra. Spe
ciellt i större garnisonsstäder med flera förband torde denna möjlighet va
ra stor. 

2. Den försvarsfientliga verksamhetens utövare, syfte, omfattning och
resultat

I samtliga utredningarna om den försvarsfientliga verksamheten utpekas 
SKP eller dess föregångare inom socialdemokratin som huvudsakligen an
svarigt för denna verksamhet. Enligt 1921 års betänkande organiserades 
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den försvarsfientliga propagandan av det socialdemokratiska ungdoms
förbundet. Syftet med denna var försvarets raserande, med eller utan 
samhällets omstörtande. Förutsättningen för detta var att tillräckligt 
många medborgare omfattade en försvarsfientlig åskådning. Det var pro
pagandans närmsta mål. Denna bedrevs offentligt genom antimilitaris
tiska föredrag samt i tidskrifter som "Brand", "Stormklockan" och "Fol
kets Dagblad Politiken". Den offentliga agitationen vid truppförbanden 
hade dock varit sporadisk. Soldat- och arbetarråd hade bildats vid vissa 
förband. Deras verksamhet hade varit svår att följa. Den enskilda, munt
liga propagandan framhölls som mest väsentlig vid truppförbanden. Ge
nom den kunde man nå dem som uteblev från möten samt förbereda de
monstrationer m m. 

Agitationen inriktades vidare på att hindra ungdom ta fast anställning 
samt undergräva underbefälets ställning. De värnpliktiga uppmanades att 
inte inställa sig till inskrivning eller tjänstgöring samt visa slöhet, lättja 
och ovillighet i tjänsten. Geografiskt förekom propagandan mest i Norr
land vilket kommitten förklarade med uppkomsten av stora arbetarcen
tra i industriorterna där vänsterocialismen hade sin största spridning.3 

I betänkandet behandlas inte det socialdemokratiska partiet och dess 
utveckling. Detta genomgick en dramatisk utveckling kring tiden för 
kommittens arbete. Huvudsakligen beroende på skilda meningar i för
svarsfrågan uppstod en splittring i partiet. Denna ledde till partiets del
ning 1917 då Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades. Nästan 
hela det socialdemokratiska ungdomsförbundet följde med till det ny
bildade partiet.4 Under oförändrat namn utgjorde det ungdomsförbund åt
detta. Först då moderpartiet konstituerade sig som SKP 1921 togs nam
net Kommunistiska ungdomsförbundet.5 Då det socialdemokratiska ung
domsförbundet nämns i betänkandet avses alltså den rörelse som utgjor
de en av grunderna till SKP. Det skall ej förväxlas med Sveriges socialde
mokratiska ungdomsförbund som bildades 1917 åt det socialdemokratis
ka partiet.6 De i betänkandet nämnda antimilitära "Stormklockan" och 
"Folkets Dagblad Politiken" var efter splittringen vänstersocialistiska 
organ.7 

I betänkandet nämns, mest i förbigående, att propagandan på senare 
tid hade uppmanat till fullgörande av militärtjänst. De förvärvade kun
skaperna skulle senare kunna användas i revolutionärt syfte. 8 Detta ut
vecklas inte vidare i betänkandet. Det är dock en intressant iakttagelse 
mot bakgrund av att det vänstersocialistiska partiet hade accepterat det 
1920 bildade Kominterns stadgar då det konstituerade sig som SKP. 9 

Stadgarna föreskrev att de olika medlemspartierna skulle infiltrera sina 
respektive hemländers armeer. Medlemspartierna var underkastade 
sträng lydnad gentemot Komintern som i praktiken styrdes av Moskva. Hl 

Denna typ av försvarsfientlig verksamhet dominerar i 1929 års utlåtan
de och 1935 års betänkande i vilka SKP framställs som ansvarigt för den
na. Utredningen om den statsfientliga verksamheten hade ju en vidare 
uppgift än att undersöka verksamheten mot och inom försvaret. Den var 
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riktad mot såväl enskilda som organisationer som med våld eller på annat 
olagligt satt försökte omstörta Sveriges samhällsskick. 11 Visserligen fanns 
flera partier, förutom SKP, som hade som mål att förändra statsskicket, 
bl a nazisterna. Men då dessa förkunnade demokratiska medel för att nå 
detta kom utredningen nästan uteslutande att inriktas mot SKP . 12 I 1929 
års utlåtande behandlas enbart SKP. Där nämns ej heller den splittring 
detta parti genomgick detta år. Detta var bl a en följd av Kominterns an
tikrigsprogram.13 

Enligt utredningarna från 1929 och 1935 var SKP såsom sektion av 
Komintern del av ett världsparti och därmed underställt Moskva. Partiets 
mål var proletariatets diktatur. Detta kunde inte uppnås på fredlig väg 
utan våld. För att genomföra denna väpnade omstörtning måste krigs
makten hindras att motarbeta den samt användas för egna syften. Därför 
hade SKP:s propaganda blivit militaristisk. Den strävade efter att vinna 
de stamanställda för egna syften samt uppmanade kommunistiska ung
domar att fullgöra sin militärtjänst med intresse och nit. De förvärvade 
kunskaperna skulle sedan ställas i Sovjets tjänst, inte fosterlandets. 

Utredningarna åberopade vissa teser antagna på Kominterns fjärde 
världskongress 1928 rörande "kommunisterna och krigsfaran". Där hade 
förklarats vikten av att just de mest beslutsamma och klassmedvetna arbe
tarna befann sig i armen för att möjliggöra ett revolutionärt arbete. 14

Vidare hänvisades till riktlinjer för det antimilitära arbetet, antagna på 
en partikongress i Sverige 1930. Kommunister i militärtjänst skulle delas 
upp i rapportörer och agitatorer. De förra skulle visa påtagligt intresse för 
tjänsten och söka få befälets förtroende. De fick inte röja sin politiska 
hemvist. De andra skulle sprida missnöje med tjänsten och försöka få till 
stånd disciplinvidriga massuppträden. 15 

Den kommunistiska verksamhetens omfattning inom försv!;!ret berörs 
inte i utlåtandet men enligt 1935 års betänkande förekom den mest inom 
armens förband i övre Norrland och östra armefördelningen samt inom 
flottan. Agitation hade bedrivits bland de värnpliktiga vid inskrivnings
förrättningar och under hela deras tjänstgöringstid samt under permis
sioner. Den hade bedrivits genom skriftspridning, matstrejker samt 
muntligt. Vid flygvapnet var dock sådan verksamhet så gott som okänd. 16 

Från nazistiskt håll hade inte observerats försvarsfientlig propaganda. 
Däremot konstaterades att de nazistiska ideerna hade vunnit insteg i be
fälskårerna. I vilken omfattning kunde inte anges.17 Detta hade varnats 
för i en artikel i "Ny Militär Tidskrift" (NMT) kort efter Hitlers makt
övertagande .18 

Beträffande effekterna av den försvarsfientliga propagandan framhålls 
i 1921 års betänkande att den har varit verkningsfull. Den försämrade 
rekryteringen och förtidsavgången av officerare och underofficerare till
skrevs bl a denna verksamhet. Men framför allt hade det fast anställda 
manskapets såväl kvantitet som kvalitet blivit lägre. Antalet brott och di
sciplinförseelser såsom rymningar, olovliga sammankomster och demons
trationer mot militärtjänsten hade tilltagit. Misshandel av och förolämp-
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ningar mot överordnade förekom, men mest mot de fast anställda meniga 
soldaterna. Likaså hade skadegörelse mot krigsmaktens egendom ökat. 
Kommitten hänvisade till en artikel i "Brand" där det just framhölls att 
agitationen hade varit framgångsrik och att militären aldrig hade varit 
mindre pålitlig. Artikeln var införd i september 1917 d v s  kort efter kom
mittens tillsättande. 19 

I 1929 års utlåtande redogörs inte för omfattningen eller verkan av den 
försvarsfientliga verksamheten. Det framhålls bara att de från kom
munistiskt håll uttalade syftena är tillräckliga för att vidta åtgärder.20 I 
1935 års betänkande är uttalandena om effekterna mer försiktiga. I detta 
omtalas hur det från myndigheterna påtalades dels hur kommunisterna 
bedrev ett systematiskt spioneri mot försvaret, dels hur tusentals svens
kar stod beredda att gå främmande makts ärenden vid mobilisering. 21 

Av 1921 års betänkande är det svårt att få en klar bild av propagandan 
och dess verkan. Som mest väsentlig hade ju framhållits den enskilda 
muntliga agitationen. Denna var väldigt svår att påvisa. Men på något 
sätt borde den ändå ha påvisats och de påstådda effekterna därav bevi
sats. Det kan ju inte uteslutas att de redovisade effekterna kan ha haft 
andra orsaker än propagandan. Utredningen hade ju visat på att den mili
tära organisationen under kriget hade varit bristfällig och lett till enfor
mighet. Dessutom framhölls att propagandan inte hade verkat direkt för
ryckande på den militära utbildningen.22 Men en sådan analys görs inte i 
betänkandet som är väldigt allmänt avfattat i denna del. Det beror på att 
till kommitten inkomna yttranden från militära myndigheter är så all
mänt formulerade. Detta har också påpekats av Tom Ericsson i dennes 
avhandling om det svenska armeunderbefälets fackliga strävanden "I fos
terlandets tjänst" där han behandlar armeförbandschefernas yttranden. 
Han fann att fjärde armefördelningen var minst drabbad av propagan
dan. 23 Av hans redogörelse är det lätt få en uppfattning att regementsche
ferna inom denna fördelning ej uppfattade propagandan som allvarlig el
ler omfattande. 

Med fördelningschefens svar var bifogat yttranden från tolv under
lydande chefer. Av dessa menade ingen att propaganda inte förekom, 
även om det inte hade observerats vid regementet. De flesta uppfattade 
denna propaganda som allvarlig. Chefen för Waxholms grenadjärrege
mente skrev: "De yttringar av propagandan vid trupp, vilka på senare tid 
förekommit och ytterligare kunna väntas, avse därför de försvarsfientliga 
lärornas omsättning i myteriförsök i samband med politiska 
omvälvningsplaner." Han bifogade dock inga protokoll över subordina
tionsbrott eller förföljelse av fast anställda då dessa förhållanden var så 
väl kända att de inte behövde ytterligare belysas. 24 

Chefen för Svea livgarde menade också att propagandan var ett medel i 
kampen för revolution. Han bifogade protokoll över �ju soldater som ha
de dömts för olovligt deltagande i demonstration.25 Aven från Livgardet
till häst (Stockholm) bifogades protokoll över sex soldater som hade del
tagit i denna demonstration.26 
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Av de tolv yttrandena framhölls i åtta att förföljelse mot det fast an
ställda manskapet förekom27 

Att förbandschefernas uttalanden kan uppfattas så olika beror just på 
att de är så allmänt avfattade och den avhandlade propagandan ej definie
rad eller avgränsad. Därför redogörs för agitationen i allmänhet, den of
fentliga som soldaterna kom i kontakt med utanför kasernerna och den 
enskilda muntliga som bedrevs inom kasernerna och var väldigt svår att 
påvisa. 

Av marinens myndigheter ombads stationsbefälhavarna i Karlskrona 
och Stockholm samt chefen för kustartilleriet att uttala sig .. �8 bessas ytt
randen jämte chefernas för KA 1, 1 F och 2 har anträffats. Aven dessa är 
allmänt avfattade varför inga säkra slutsatser kan dras rörande propa
gandan inom detta vapenslag. I intet fall åberopas protokoll över soldater 
som skulle ha dömts för agitation eller brott i anledning av sådan. Den 
enskilda propagandans betydelse framhålls liksom förföljelse av stam
manskap. 29 Endast chefen för KA 2 avvek i sin bedömning då han menade 
att försvarsfientlig propaganda säkert inte hade förekommit vid regemen
tet. Den ovilja mot militärtjänsten som han hade observerat betraktade 
han som en naturlig längtan till det civila livet. Däremot menade han att 
det i tidningar och civila sammanslutningar avhandlades försvarsfrågor på 
ett sätt som verkade i samma riktning som försvarsfientlig propaganda. 

I 1935 års betänkande redovisas kortfattat hur den kommunistiska pro
pagandan mot försvaret bedrevs. Därefter citeras en del till kommitten 
inkomna yttranden från militära myndigheter. Av dessa framgår att pro
pagandan tog sig uttryck i spridande av skrifter, öppet utom och dolt in
om kasernområde. Det rådde oklarhet beträffande befogenheterna att in
gripa mot skriftspridning. I yttrand.�n från armen framhålls den enskilda 
muntliga propagandans betydelse. Aven dessa yttranden är allmänt avfat
tade så att det är svårt att få en klar uppfattning av verksamhetens be
drivande. Chefen för A 8 menade att då den kommunistiska propagandan 
bedrevs "i smyg man och man emellan (cellbildning)" var den svår att 
påvisa. Bland de värnpliktiga hade förekommit matstrejker "vilka san
nolikt igångsatts på tillskyndan av värnpliktiga kommunister". Chefen för 
I 1 kunde också rapportera att muntlig propaganda hade förekommit 
"men städse på sådant sätt, att befälet ej kunnat beivra den". Från I 21 
meddelades att det hade organiserats militärceller vid regementet. Dessa 
hade varit mycket svåra att avslöja. Militärbefälhavaren för övre Norr
land lämnade en utförlig redovisning om den kommunistiska verksam
heten inom sitt område. Han skrev bl a att en hemlig organisation av 
kommunistiska celler hade upprättats vid förbanden och att påverkan ha
de bedrivits genom enskild och öppen agitation. 

Av yttranden från marinen framkommer att det där snarast var den öp
pet bedrivna propagandan som dominerade. Den tog sig uttryck i mat
strejker, trotsigt uppträdande, öppen agitation vid möten och utdelande 
av skrifter.30 

Utmärkande för den allmänna form som propagandan beskrivs i utgör 
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ett yttrande från chefen för Livregementet till häst. Han hade inte obser
verat någon kommunistisk agitation. Det innebar dock inte att sådan inte 
hade förekommit. "Sannolikt är, att motsatsen har varit förhållandet, 
ehuru agitationen icke burit någon frukt, i varje fall icke i sådan ut
sträckning att den tagit sig några synliga uttryck." 

Av sammanlagt 46 yttranden från armeförbandschefer kan tretton av 
dessa inte rapportera observerad propaganda i någon form medan samtli
ga yttranden från förbands/fartygschefer vid marinen (inklusive chefen 
för kustartilleriet) innehåller uppgifter härom. Vid flygvapnet rapportera
des endast i en inlaga av sju om observerad propaganda. Det avsåg upp
hittande av en kommunistisk skrift.31

3. Förslag till motverkande av den försvarsfientliga verksamheten

1921 års betänkande 

I 1921 års betänkande föreslås inrättande av ett särskilt förband för mot
verkande av den försvarsfientliga propagandan. Till detta skulle agitato
rer kunna överföras. Kommitten, vars uppgift var att utreda omfattning
en av den försvarsfientliga propagandan och lämna förslag till åtgärder, 
lämnade inget lagförslag i denna del.32 Istället åberopades, med vissa jus
teringar, det betänkande om isoleringsavdelning som hade lämnats 1917. 

Frågan om inrättande av ett disciplinförband hade varit aktuell sen 
1896 då armens disciplinkompani avvecklades. Detta hade existerat i oli
ka former sedan 1798. Till kompaniet hade värvade och avskedade solda
ter kunnat förpassas och sysselsättas med arbetstjänst. Efter dess ned
läggning hade militären påtalat den försämrade disciplin som hade följt, 
särskilt inom flottan.33 I ett betänkande från krigslagstiftningssakkunniga 
1906 ingick ett förslag om inrättande av en disciplinavdelning. Detta föll 
vid riksdagsbehandling 1908 då den militära rättegångsordningen inte ha
de behandlats vid samma riksdag. I ett förslag från civilkornmissionen 
1912 föreslogs att stamanställda som hade blivit "utstraffade" skulle kun
na överföras till disciplinförband. Vid remissbehandling av detta förslag 
framkom att militären var oenig om hur tjänsten vid sådant förband skul
le bedrivas, om den skulle bestå av arbeten eller militär träning. Då rege
ringen lade fram en proposition till ny värnpliktslag 1914 ingick ett förslag 
till isoleringsavdelning för indisciplinärt manskap. Riksdagen godtog inte 
denna del av propositionen. Istället hemställdes om utredning av frågan. 
Som orsak framhölls dels att det rådde oklarhet om hur förslaget skulle 
genomföras, dels den ojämnhet i tillämpning förbanden emellan som ha
de rått vid uttagning till det gamla disciplinkompaniet och att propositio
nen inte innehöll något förslag till lösning härav.34 I 1917 års betänkande 
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föreslås inrättande av en för hela krigsmakten gemensam isoleringsav
delning. Till denna skulle manskap kunna överföras och hållas avskild 
från övrig trupp. Förutsättning för överföring var att manskapet, såväl 
meniga som stamanställda, hade dömts för brott i viss omfattning samt 
hade ett demoraliserande inflytande på det övriga manskapet. 35 Just det 
stamanställda manskapet tycks ha utgjort ett problem i detta avseende. 
Detta togs upp i några artiklar i Svensk Militär Tidskrift (SMT) 1917-18 
där underbefälsproblemet behandlades. Det framhålls hur dåliga element 
bland volontärerna genom utstraffning blev fria från sina anställningar i 
förtid. Då de återkom till tjänstgöring som värnpliktiga utgjorde de ofta 
disciplinproblem. 36 

Beslut om överföring till isoleringsavdelning föreslogs delad mellan 
krigsrätt och militär chef. Krigsrätt skulle företa utredning. Om den till
styrkte låg beslutet hos fördelningschef. Vid avstyrkan föll frågan.37 
Tjänsten vid isoleringsavdelning föreslogs bestå av både arbets- och mili
tärtjänst. Det senare var nödvändigt då det förutsattes att den överförde 
skulle återgå till sitt ordinarie förband. Man menade att Sverige vid mo
bilisering måste ta tillvara varje vapenför man. Det betonades att över
föring inte skulle betraktas som ett straff. 38 Kommitten tog inte ställning 
till isoleringsavdelningens organisation eller uppgifter vid mobilisering. 
Det föreslogs att Konungen då skulle fatta beslut om dess fortsatta exis
tens. 39 

I 1921 års betänkande föreslogs att försvarsfientliga agitatorer borde 
kunna överföras till isoleringsavdelning utan att ha dömts för brott. Där
emot skulle vederbörande ha överbevisats om sin agitatoriska verksam
het. Denna prövning skulle göras av krigsrätt. Återflyttning till ordinarie 
förband borde i regel ej ske. Betänkandet är väldigt kortfattat i denna del 
och det framgår ej heller här vad som skall ske med isoleringsavdelning el
ler agitatorer vid mobilisering. Att kommitten inte lämnade ett mer ge
nomarbetat förslag är märkligt med tanke på dess uttalande att ett över
förande till isoleringsavdelning torde vara det effektivaste sättet att mot
verka den försvarsfientliga propagandan.40 Ej heller lämnades något sär
skilt förslag om hur man borde förfara för att identifiera och åtgärda den 
kategori som enligt betänkandet fullgjorde sin militärtjänst för att an
vända sina militära kunskaper i revolutionärt syfte. 

De militära myndigheterna ombads i sina inlagor till kommitten att 
lämna förslag till motverkande av den försvarsfientliga propagandan. 41 
Allmänt önskades skärpt lagstiftning såsom inskränkning i yttrande- och 
tryckfriheten, kriminalisering av den enskilda muntliga propagandan och 
skärpt straff för överfall på uniformsklädd samt en förbättring av under
befälets ekonomiska omständigheter. Av 74 inlagor från armen föreslogs i 
sexton att visst manskap borde kunna avskiljas från övriga. 

Av dessa kom sex från förbandschefer inom fjärde armefördelningen 
d v s den som enligt Ericsson var minst anstucken av den försvarsfientliga 
propagandan.42A v de anträffade yttrandena från marinen är det endast 
chefens för kustartilleriet som innehåller ett sådant förslag. Dessa förslag 
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är dock inte så pass utvecklade att det av dem framgår hur de skall ge
nomföras avseende grunder för avskiljande, rättslig procedur eller tjäns
tens bedrivande för de avskilda. 

I samband med remissbehandling av 1917 års betänkande av isolerings
avdelning framförde en minoritet av myndigheterna önskemål att utnytt
ja detta institut för dem som bedrev försvarsfientlig propaganda.43 Här 
framträder ingen enhetlig uppfattning om hur det borde realiseras eller 
hur tjänsten vid förbandet skall bedrivas. Endast i ett yttrande lämnades 
förslag till hur man borde förfara med de överförda vid mobilisering. Det 
var chefen för fälttelegrafkåren som menade att utbildningen vid avdel
ningen borde bedrivas så att de som varit vid avdelningen skulle sättas 
samman i förband för särskilda uppgifter i krig. I sin inlaga om den för
svarsfientliga propagandan tog han inte upp frågan om avskiljande av 
manskap. 

Ett yttrande är särskilt intressant att notera. Det lämnades av inspek
tören för flottans övningar till sjöss och är författat av hans juridiska bi
träde, krigsdomare Gunnar Collin. Denne hade strax innan utsetts till le
damot i kommitten för utredande av den försvarsfientliga propagandan. 44 

Collins yttrande överensstämmer till del med vad som senare föreslogs i 
1921 års betänkande. Han menade dock att utredning och prövning om 
överföring borde göras av en kommission, bestående av regementsofficer 
och auditör, med rätt för den till överföring föreslagne att få ärendet prö
vat av krigsrätt. 

På en punkt var kritiken av 1917 års betänkande enig. Det gällde den 
formella processen för överflyttning. Den ansågs för omständlig och lång
sam. Men framför allt lämnade det inte tillräckligt med utrymme för för
bandschefernas omdöme. Dessa visste bäst vilka som utgjorde disciplin
problem. Därför borde krigsrättens roll minskas. Denna synpunkt dela
des av krigshovrätten som var enda icke militära remissmyndighet. Krigs
rätt hade tilldelats en utredande roll istället för dömande som borde till
komma den som domstol.45 

I 1921 års betänkande lämnas inget lagförslag i delen om isoleringsav
delning. Det görs däremot beträffande flera andra förslag som tas upp i 
betänkandet. Ett av dessa avsåg att motverka den enskilda muntliga pro
pagandan. Vad det här handlar om är kriminalisering av uppmaning till 
brott. Enligt gällande rätt straffades inte den som enskilt uppmanade till 
brott såvida brottet inte blev utfört. Då kunde dömas för anstiftan. Där
emot var offentlig uppmaning straffbar. Denna fråga var inte ny. Redan 
1887 och 1889 hade riksdagen antagit lagar som kriminaliserade förledan
de till ohörsamhet mot lag eller laga myndighet. Syftet var då att åtkom
ma den socialdemokratiska agitationen.46 

Kommittens förslag syftade till en begränsad utvidgning av det straff
bara området för brottsuppmaning så att militärs enskilda muntliga ytt
randen i försvarsfientligt syfte kunde straffas. Vidare innebar det att civi
list som förledde militär till rent militära brott kunde straffas för anstif-
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tan. Det var ej möjligt med gällande rätt då olika strafflagar gällde för 
militär och civilist.47 

Vidare föreslogs utökat skydd för uniform innebärande att även det 
fast anställda manskapet omfattades av reglerna om ämbetsskydd. Ett 
särskilt straff föreslogs för den som med våld eller hot försökte hindra nå
gon att ta anställning vid krigsmakten.48 

I inlagorna till kommitten hade framkommit missnöje med det nyligen 
inrättade militieombudsmannaämbetet (MO). Det framhölls att det före
kom obefogade anmälningar.49 Det ledde till förslag att MO skulle ha 
skyldighet att till åklagare överlämna anmälan som syntes vara obefogad 
och innehöll ärekränkande uttalanden. För att minska möjligheterna för 
press att utnyttja anmälningar i försvarsfientligt syfte föreslogs att endast 
åtgärdade anmälningar skulle diarieföras.50 

Dessutom föreslogs ändring i lagen från 1906 med förbud för krigsman
skap att delta i viss sammankomst. Det var en av de s k Staafflagarna. 
Denna lag hade visat sig lätt att kringgå genom att mötesarrangörer und
vek annonsering eller föregav annat innehåll än det faktiska. Betänkan
dets förslag innebar att sammankomster rörande försvarsfrågor inom fem 
kilometer från plats där trupp var förlagd måste vara tillståndsgiven. Till
ståndsgivare skulle vara skyldig underrätta militär befälhavare.51

1929 års utlåtande 

1921 års betänkande om den försvarsfientliga propagandan blev inte re
missbehandlat i sedvanlig ordning. Först 1929 då regeringen åter tog upp 
denna fråga anmodades cheferna för general- och marinstaberna att yttra 
sig över detta och lämna förslag till åtgärder. 52 

Under 20-talet hade Sveriges försvarsväsende avsevärt reducerats ge
nom 1925 års försvarsbeslut. En följd härav var kategoriklyvning av de 
värnpliktiga. Av åldersklassen skulle cirka 15.000 tilldelas linjetjänst och 
resten ingå i den s k  ersättningsreserven.53 De förra fick militär utbildning 
för krigsplacering på fältförband medan de andra erhöll en mycket kort 
militär utbildning. Huvuddelen av deras tjänstgöringstid ägnades åt hand
räckningstjänst. Vid mobilisering skulle denna kategori rycka in till depå
förband för ytterligare militär träning för att sedan ersätta förluster vid 
fältförbanden eller ingå i nyuppsatta sådana.54 

Genom denna kategoriklyvning öppnades möjlighet för militären att 
undandra de fredstida fältförbanden icke önskvärda element. Av de mili
tära yttrandena över försvarsrevisionens förslag framkommer dock inga 
sådana önskemål. 55

Detta togs dock upp i samband med justitiedepartementets utredning 
om den försvarsfientliga verksamheten 1929. I sitt yttrande över 1921 års 
betänkande föreslog generalstabschefen att kommunister inte skulle ges 
anställning vid försvaret och att de som värnpliktiga borde tilldelas ersätt-
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ningsreserven. Det senare gick inte då inskrivningsförordningen (If) stad
gade att kroppsbeskaffenhet låg till grund för uttagning till linjetjänst. 
Därför borde politisk pålitlighet ingå som grund för linjetjänst. För att 
kunna särbehandla kommunister måste dessa identifieras. Hans förslag 
innebar att förteckningar över orter där kommunismen var stark skulle 
utdelas till förbandscheferna och att inskrivningsmyndigheterna inte till
delade folk från dessa orter linjetjänst. Förbandscheferna skulle med 
ledning av dessa hindra kommunister få anställning.56 I det utlåtande som 
följde på stabschefernas yttranden föreslogs inrättandet av ett register 
över landets kommunister. Enligt utlåtandet härrörde förslaget från ma
rinstabens utrikesavdelning och hade framförts i marinstabschefens ytt
rande.57 Förslaget framgår även av en PM upprättad vid marinstaben i ja
nuari 1929.58 Det i utlåtandet föreslagna registret skulle bestå av två av
delningar, en med uppgifter om dem som med visshet var anslutna till 
kommunismen och en med uppgifter om personer man antog var det. 
Uppgifter till registret skulle fås genom dels den registerförande myndig
hetens egen försorg, dels läns- och polismyndigheternas försorg. Genom 
hemliga cirkulär skulle chefen för socialdepartementet lämna instruk
tioner i detta avseende. Det framhölls att man inte fick ställa för stora 
krav på uppgifternas tillförlitlighet. Det innebar att den som en gång in
förts som med visshet varande kommunist inte kunde avföras ur registret. 
Det ingick nämligen i förslaget att endast den andra kategorien skulle av
föras då misstanke ej längre förelåg om kommunistiskt medlemsskap. I 
marinens yttrande hade framförts att registret borde föras av polisbyrån 
vid generalstaben. Detta avfärdas i utlåtandet då denna enhet hade tillde
lats andra uppgifter vid Stockholmspolisen. Det framhölls också att då re
gistret var avsett som hjälpmedel åt militära myndigheter borde det föras 
vid sådan. Här föreslogs generalstaben. Om det fördes som mobilise
ringshandling av militär myndighet, var inte lagändring nödvändig för 
dess hemlighållande. Om civil myndighet tilldelades uppgiften var änd
ring i tryckfrihetsförordningen (Tf) nödvändig. 59 

Registret skulle användas för kontroll vid anställning och vid uttagnig 
av värnpliktiga. Den som var upptagen föreslogs ej få anställning vid för
svaret. Den som efter anställning visade sig vara kommunist borde kunna 
avskedas. Vad gällde de värnpliktiga föreslogs i utlåtandet skyldighet att 
kontrollera i registret endast vid uttagning till fackman och underbefäl. 
Kommunister fick ej tilldelas sådan tjänst. Däremot föreslogs inte att 
kommunister generellt skulle tilldelas ersättningsreserven. Endast den 
som straffats för försvarsfientlig propaganda föreslogs överförd till denna. 
Att överföra dem till civil arbetstjänst avfärdades då det skulle kräva allt
för omfattande lagändring.60 Denna tanke hade framförts av general
stabschefen i dennes yttrande över 1921 års betänkande. 

Han hade i detta menat att många av förslagen i betänkandet fort
farande var ägnade att motverka vad han kallade den äldre propagandan. 
De var bl a förslagen om utsträckt kriminalisering av brottsuppmaning 
samt misshandel krigsmän emellan. Vidare ansåg han att förslaget om för-
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bud för krigsmanskap att delta i vissa sammankomstser var värdefullt ef
ter vissa justeringar och den föreslagna ändringen i MO:s instruktion var 
berättigad. Han framhöll dessutom att militära övningsområden borde 
kunna fridlysas för förhindrande av agitatorers tillträde samt att militärt 
befäl i vissa fall skulle få polismans befogenhet.61 

Av dessa förslag var endast det om krigsmanskaps deltagande i sam
mankomster enligt utlåtandets mening värdefullt att ta upp till behand
ling. Förslaget att fridlysa övninsområd.en togs avstånd från. Däremot 
framhölls i utlåtandet att det kunde vara värdefullt med en lag som gav 
länsstyrelsen rätt att vid vite förbjuda beträdande av övningsplatser.62 

Justitiedepartementets utlåtande sändes endast till fem militära myn
digheter för yttrande. De var cheferna för marin- och generalstaberna, 
flygstyrelsen samt arme- och marinförvaltningarna.63 Dessa förordade 
upprättande av ett register enligt förslaget. Endast i armeförvaltningens 
yttrande framhölls att även andra än kommunister borde registreras om 
de var olämpliga för tjänst vid den mobiliserade krigsmakten. Beträf
fande registrets placering var meningarna delade. Marin- och general
stabscheferna ansåg att polisen borde anförtros denna uppgift. Den förra 
menade att endast polisen var i stånd att klara det arbete som krävdes för 
att förse registret med uppgifter. Då militären ändå skulle vara beroende 
av polisens uppgifter för registrets förande skulle det innebära dubbelar
bete. Generalstabschefen hävdade att polisen och andra statliga insti
tutioner skulle ha nytta av registret. Då detta skulle få en ensidig politisk 
anstrykning borde det ej förläggas till försvaret. Av marinstabens ytt
rande framgick att underlydande myndigheter även önskade lokala regis
ter. 

Beträffande kommunisternas tjänstgöring förordade generalstabsche
fen utlåtandets förslag. Det innebar att han gjorde avkall på sin tidigare 
framförda uppfattning. Marinstabschefen redovisade att två av hans un
derlydande myndigheter förordade utlåtandet i denna del medan tre be
stämt var emot att kommunister togs ut till vare sig ersättningsreserv el
ler linjetjänst. De borde tilldelas arbetsavdelningar liksom de samvetsöm
ma. Marinstabschefen själv ville helst att kommunister tilldelades arbets
avdelning men betraktade detta som orealistiskt. Om tjänsten vid er
sättningsreserven blev lika lång som linjetjänst ville han att kommunister 
skulle tillföras den förra. Det skulle nämligen inte gå att hemlighålla 
grunderna för uttagning till ersättningsreserven. Därför skulle kom
munismens rekrytering främjas om de tilldelades den kortare tjänstgö
ringen. Han fann försl!lget om uttagning av fackmän och underbefäl syn
nerligen välbetänkt. Ovriga remissmyndigheter tillstyrkte eller uttalade 
sig ej om kommunisternas värnpliktstjänstgöring. 64 

1935 års betänkande 

I 1935 års betänkande tas avstånd från särbehandling av värnpliktiga p g a 
politisk tillhörighet. I en mycket kort behandling av denna fråga utgick 
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kommitten från att värnplikten inte var ett frivilligt åtagande. Därför 
kunde den värnpliktige inte heller skiljas från tjänsten. Detta skulle kun
na betraktas som en förmån och uppmuntra till agitation. Utan att lämna 
något motiv yttrades att ett överförande till ersättningsreserven inte hel
ler vore att föredra trots att tjänsten där hade blivit lika lång som linje
tjänsten. Att sammanföra agitatorer till särskilda förband ansågs inte hel
ler lämpligt. Det skulle dessutom kräva en formell procedur som skulle 
göra åtgärden mindre effektiv. Vidtagande av generella åtgärder mot 
andra kommunister än agitatorer diskuterades över huvud inte.65 

I de yttranden kommitten begärde från de militära myndigheterna om
bads dessa inte att lämna förslag till åtgärder mot den försvarsfientliga 
propagandan. Det hindrade inte vissa från att framföra önskvärdheten att 
kunna avskilja statsfientliga värnpliktiga från övriga och hänvisa de� till 
arbetstjänst. Från armen framfördes det av militärbefälhavaren i Ovre 
Norrland och från marinen av chefen för marinstaben, stationsbefälhava
ren vid Stockholms örlogsstation samt chefen för kustflottan. Att de av
såg kommunister är uppenbart då de framhöll att dessa var ansvariga för 
den statsfientliga eller revolutionära verksamheten i Sverige.66 

Beträffande de fast anställda vid försvaret menade kommitten att des
sa borde kunna avskedas ifall de bedrev agitation. De måste då anses ha 
brutit sina anställningsavtal. Här gick kommitten än längre och föreslog 
en fullmaktslag med möjlighet för regeringen att förbjuda anställda vid 
polisen, krigsmakten och åklagarmyndigheterna att tillhöra viss sam
manslutning. Det skulle ankomma på regeringen att ange vilka sam
manslutningar förbudet skulle avse.67 

Kommitten ville dock ha vissa åtgärder vidtagna beträffande värnplik
tiga. I en hemlig PM föreslogs att värnpliktiga tillhörande statsfientliga 
sammanslutningar ej skulle få specialutbildning eller få fullgöra sin tjänst 
så att de bereddes tillfälle till agitation. Kända agitatorer borde ej inkal
las. Inkallade som beträddes med agitation föreslogs bli överförda till er
sättningsreserven. Dessa åtgärder skulle möjliggöras genom ändring i If. 68 

Av övriga förslag i betänkandet var ett ägnat att motverka en del av 
den verksamhet som den s k  rapportören bedrev. Det avsåg en ny formu
lering av spioneribegreppet. Kommitten hade ju funnit att kommunister
na bedrev ett insamlande av uppgifter om försvaret. Då många av dessa 
uppgifter inte var hemliga kunde inte dömas för spioneri. Men genom att 
sammanställa flera öppna uppgifter kunde även hemliga förhållanden 
kartläggas. Därför föreslogs att spioneri även skulle avse insamlande av 
öppna uppgifter om avsikten var att tillhandagå främmande makt. För
slaget avsåg ej i tryckt skrift tillgänglig uppgift. 69 

Vidare kan noteras ett förslag till "lag angående skrifter ägnade att un
dergräva krigslydnaden" i syfte att förenkla rådande oklara regler på det
ta område. Den var frikopplad från Tf och skulle gälla såväl flygblad som 
tryckt skrift.70 Detta ledde även till förslag om vissa ändringar i Tf.71 Frå
gan om partiförbud togs också upp i betänkandet. Kommittens förslag in
nebar att sammanslutning som hotade landets säkerhet kunde upplösas. 
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Förutsättningen var att denna hade visat sig i stånd till detta. Det uttala
de syftet göra så var inte skäl för upplösning. Talan skulle föras av jus
titiekanslern och upplösningsrätt ligga hos Svea hovrätt. Därigenom an
sågs att beslutet skulle vara grundat på objektivitet och undandraget till
fälliga politiska inflytelser. 72 

De militära remissmyndigheterna ombads inte yttra sig över förslaget 
om partiförbud. Det hindrade inte dem från att göra så. Chefen för Ska
raborgs regemente menade att den stora frågan inte hade lett till något 
förslag, nämligen den "statsfientliga, öppet bedrivna kommunistiska rö
relsens förintande". Han menade att denna borde förbjudas. 

Genomgående anslöt de militära remissvaren till en reservation lämnad 
av högerns representant i kommitten, BorelL Han hade helst sett att 
kommunismen hade förbjudits men då detta var orealistiskt föreslog han 
en lag som skulle ge möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium mot 
statsfientliga sammanslutningar. Han ville även straffbelägga enskild pro
paganda riktad mot försvaret eller uttryckt av försvarets personal. Spio
neri borde även avse insamlande av i tryckt skrift tillgänglig uppgift. Det 
innebar en utvidgning av kommittemajoritetens förslag. Vidare innehöll 
hans reservation en skärpning av den föreslagna lagen om skrifter riktade 
mot krigslydnaden. Den innebar att lagen borde omfatta inte bara skrift
er riktade mot krigslydnaden utan även sådana med mer allmänt omstör
tande innehåll.73 

Av armeförbanden bifogade endast chefen för västra armefördelning
en, militärbefälhavaren i Ovre Norrland och på Gotland underlydande 
chefers yttranden. De senare tog i si;1_1a svar upp frågan om avskiljande av 
värnpliktiga. Militärbefälhavaren i Ovre Norrland menade att agitatorer 
bland de värnpliktiga borde sammanföras till särskilda disciplinförband. 
Att dessa skulle vara obeväpnade får antas då han skrev att ifall detta inte 
gick att genomföra borde truppförbandschef ha rätt att avföra "dessa 
smittoförare" från vapenutbildning. Chefen för Gotlands infanterikår 
framhöll att frågan om avskiljande av opålitliga värnpliktiga borde göras 
till föremål för lagstiftning. 

Av tretton yttranden från marina myndigheter togs i fyra upp frågan 
om avskiljande av värnpliktiga. Marinstabschefen menade att kommunis
ter borde avskiljas från krigstjänst och tilldelas arbetstjänst. Övriga för
slag framhåller allmänt att frågan borde tas upp på nytt eller att kom
munister borde tilldelas arbetstjänst. Från flygvapnet lämnades ett ytt
rande, chefens. Han tillstyrkte Borells förslag och menade att betänkan
dets förslag om partiförbud var otillräckligt för att ingripa i förebyggande 
syfte. 

Genomförda åtgärder 

Av de redovisade utredningarna ledde endast den sist genomförda till lag
stiftningsåtgärder, dock begränsade sådana. Vissa ändringar i Tf antogs 
som vilande medan en lag om indragning av skrifter inom det militära an-
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togs och trädde i kraft liksom en ny lag om spioneri. Denna utformades i 
enlighet med Borells reservationsförslag. 75 

Utländska förhållanden 

De redovisade betänkandena gjorde även jämförelser med utlandet i vissa 
frågor. Här ska redovisas i vilken utsträckning det enligt dessa fanns di
sciplinförband eller motsvarande i utlandet. 

Enligt 1917 års betänkande fanns i Tyskland, Frankrike, Ryssland och 
Holland särskilda förband i form av arbets- eller disciplinavdelningar. I 
Tyskland och Frankrike kunde grova brottslingar direktinkallas till dessa 
och andra överföras under militärtjänstgöring. Grunder för överföring 
skilde sig något. Syftet hos dessa var att avskilja dem som hade ett demo
raliserande inflytande på de övriga. Vid de tyska avdelningarna bestod 
tjänsten av vapenfri militärutbildning samt, huvudsakligen, arbetstjänst 
för militärens räkning. De franska avdelningarna var indelade i två klas
ser, en lägre för arbetstjänst och en högre för militär träning. I Ryssland 
kunde soldater som trots upprepade bestraffningar inte hade förbättrats, 
överföras till särskilt förband. Tjänsten bestod av militär träning. Om de 
holländska disciplinförbanden hade p g a kriget inga uppgifter erhållits. 76 

Enligt 1935 års betänkande fanns möjlighet att avskilja opålitliga 
värnpliktiga i Danmark, Finland, Frankrike samt Holland. I Danmark 
kunde soldat som hade straffats i viss utsträckning skiljas från sitt förband 
och nyttjas för arbeten. Sådana soldater fick dock inte sammanföras till 
särskilda förband. I Finland fanns möjligheter att placera värnpliktiga 
kommunister på särskilda arbetskommandon avskilda från andra trupper. 
Syftet var att hindra kommunister få vapenutbildning. Sådana arbets
kommandon hade dock inte blivit uppsatta. 

Statsfientliga värnpliktiga i Holland kunde hänföras till kategorien ext
ra värnpliktig. Dessa inkallades endast vid krig eller krigsfara etc. Krimi
nella värnpliktiga kunde sättas i hårt arbete eller på disciplinavdelning. I 
Frankrike övervakades statsfientliga värnpliktiga särskilt. Värnpliktig 
som hade straffats kunde överföras till disciplinavdelning eller uteslutas 
ur armen. Det senare innebar att de sattes samman till obeväpnade för
band för utförande av arbeten åt militären. 77 

4. Politikerna och den försvarsfientliga verksamheten

Då särskilda utskottet 1914 förordade avslag på den del av regeringens 
proposition som innehöll ett förslag till isoleringsavdelning framkom inga 
meningsskiljaktigheter partierna emellan. Som framhållits ovan påpeka
de utskottet bl a den ojämnhet förbanden emellan som hade rått vid ut
tagning till det gamla disciplinkompaniet där beslutanderätten låg helt i 
militärens hand. Detta skulle kunna tolkas som ett misstroende mot mili
täen då utskottet menade att det därför krävdes garantier för att insti
tutet tillämpades med "urskiljning och sorgfällighet". Man menade att 
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beslutanderätten borde ligga hos krigsrätt. 78 Socialdemokraterna var re
presenterade på fem av utskottets 24 platser. 79 

Då regeringen Swartz tillsatte utredningen om den försvarsfientliga 
propagandan 1917 var det efter förslag i två motioner från högern samma 
år.llO Dessa hade dock föregåtts av tidigare förslag i riksdagen. Både 1915 
och 1916 hade, likaledes från högern, krävts åtgärder mot den försvars
fientliga propagandan. 81 En av de mer engagerade i denna fråga var Arvid 
Lindman. 82 Dessa förslag ledde inte till några åtgärder från riksdagen. 
Vid utskottsbehandling av 1917 års motioner avslogs dessa då inget nytt i 
saken hade framkommit och då riksdagens kamrar var oeniga i frågan.83 

Första kammaren hade röstat för utredning.84 

I samband med den debatt som följde i riksdagen på utskottets utlåtan
de har Ericsson utkristalliserat tre klart markerade åsiktsriktningar an
gående den försvarsfientliga propagandan. 

Högern menade att agitationen undergrävde folkets försvarsvilja och 
motarbetade disciplinen. Manskapsrekryteringen försvårades p g a tra
kasserier. Enligt högern borde propagandan förbjudas genom lagstift
ning. För vänstersocialisterna var antimilitarismen något positivt och den 
försvarsfientliga propagandan en naturlig följd av de missförhållanden 
som rådde inom försvaret. Vid utskottets behandling av högerns motio
ner hade dess vänstersocialistiske ledamot Carl Lindhagen yttrat att an
timilitarismen var "nutidens kulturrörelse och mänsklighetens hopp". 
För socialdemokrater och liberaler var krigsmakten själv upphovet till 
den ogynnsamma situationen. Den militära andan och de dåliga beford
ringsutsikterna var avsteg från demokratins principer och framför allt li
beralerna avskräcktes av inskränkningar i yttrande- eller tryckfriheten. 
Försök till demokratisering av militärväsendet hade alltid motarbetats av 
högern och officerskåren. Och demokratisering var just den lösning som 
socialdemokrater och liberaler förordade. 85 

Trots riksdagens motstånd tillsatte regeringen en kommitte för att ut
reda den försvarsfientliga propagandan. Denna bestod av sex personer. 
Ordförande var generalmajoren i reserven Hugo Huldt. Vidare ingick 
kommendör Ekström, riksdagsmännen Sixten Neiglick (liberal) och Otto 
Holmdahl (h) samt den tidigare nämnde Collin. Som sekreterare funge
rade en auditör. Ekström var även militär ledamot av krigshovrätten och 
riksdagsmännen var jurister.86 Socialdemokratisk representant ingick ej. 
Det fanns ej heller i den 1914 tillsatta utredningen om isoleringsavdel
ning. Den bestod av två riksdagsmän, ur högern och liberalerna, samt en 
major ur armen. Dessutom biträddes kommitten under viss tid av en offi
cer ur flottan.87 

Dessa båda kommitteer hade tillsatts av högerregeringar. Då de avläm
nade sina betänkanden satt socialdemokrater, ensamma eller med libera
ler, i regeringen. Betänkandet om isoleringsavdelning remissbehandlades 
varefter det föredrogs i konselj i maj 1918. Därefter vidtogs ingen ytterli
gare åtgärd i anledning av detta. 88 Betänkandet om den försvarsfientliga 
propagandan inkom till försvarsdepartementet i december 1921.89 För-
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svarsminister då var P A Hansson i en rent socialdemokratisk regering.90 

Denne hade ju tidigare gjort sig känd som antimilitarist. I samband med 
att värnpliktsvägran användes som medel mot militarismen i början av 
seklet hade han propagerat mot detta då det drog män från agitationen 
på lägerplatserna.91Efter första världskriget förordade han jämte andra 
brådstörtade nedrustningsbeslut.92 Att hans inställning till försvaret se
dermera ändrades är ju känt. Hans ovilja att ingripa mot den försvars
fientliga propagandan framgår bäst av att han inte vidtog någon som helst 
åtgärd i anledning av 1921 års betänkande. Det blev inte ens remissbe
handlat i sedvanlig ordning. Denna ovilja har även påtalats av Torsten 
Nothin i dennes memoarer. Han var socialdemokratisk justitieminister 
1924-26. Han hade tagit upp frågan om den försvarsfientliga agitationen 
inför 1925 års försvarsbeslut men mötts av starkt motstånd från för
svarsminister Hansson. 93

Inte heller liberalerna föreslog åtgärder mot denna agitation. Kommit
ten hade inte varit enig i betänkandet. Båda riksdagsmännen hade reser
verat sig mot delar av det. Neiglick godtog ej förslaget om isoleringsav
delning för agitatorer eller utsträckt kriminalisering av brottsuppmaning. 
Han betvivlade inte att det pågick en organiserad propaganda men be
tvivlade att de brott och missförhållanden som kommitten hade pekat på 
berodde på propagandan.94 

Holmdahls reservation innebar att han ville kriminalisera brotts
uppmaning i ännu större utsträckning än kommitten.95 

Beträffande Neiglicks reservation kan det framhållas att svenska furir
förbundet i sin tidskrift 1918 framhöll att det snarare var underbefälets 
ställning och framtidsutsikter som var orsak till underbefälsbristen än den 
antimilitära agitationen.96 

Då utredningen om isoleringsavdelning tillsattes hade ju utskottet be
tonat rättssäkerhetsaspekten. Kommittens förslag hade också blivit i en
lighet härmed vilket ledde till häftig kritik från militären. Huruvida ut
skottets uttalande skall tas som ett misstroende eller ej var det i alla fall 
uttryck för en vilja till styrning av och insyn i det militära. Ett annat ut
tryck härför var MO som hade inrättats 1915 för att skydda värnpliktiga 
mot övergrepp. Det var ett gammalt vänsterkrav som då tillgodosågs.97

På denna punkt var kommitten villig tillgodose militära önskemål ge
nom sitt förslag till ändring i MO-instruktionen. Militärt missnöje med 
denna institution framträder desto mer i SMT än de militära inlagorna till 
kommitten. I samband med en av MO företagen inspektion och därpå föl
jande skriftväxling med en regementschef menades i SMT att regements
cheferna borde beredas mer tillfälle till övningar istället för "bemötande 
av mer eller mindre onödiga framställningar". 98 I en artikel om under
befälsproblemet året därpå förklarades att det underjordiska smygarbetet 
hade förstört folkets smak för krigstjänst. MO förklarades vara ett slag i 
ansiktet på hela krigsmakten "ett nedsättande av dess värde och anse
ende" och den nya militärstrafflagen som en inkompetensförklaring av 
befälet.99 Detta missnöje med det civila samhällets insyn i det militära 
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kom också till uttryck i SMT då Staaff 1911 tillsatte fyra försvarsbered
ningar i vilka ingen militär ingick. Det kommenterades så att militär in
sikt helt saknades. 100 Att socialdemokrater och liberaler inte ville ställa 
sig bakom ett sådant förslag till inskränkning i av samhällets demokratis
ka insyn i det militära är helt naturligt. 

Men inte heller Tryggers högerregering 1923-24 föreslog åtgärder mot 
den antimilitära verksamheten. En förklaring kan vara att försvarsfrågan 
då utgjorde ett problem av annan dignitet mot bakgrund av försvarsrevi
sionens betänkande och den politiska strid som föregick 1925 års försvars
beslut. En annan orsak kan vara att Trygger av taktiska skäl inte ville ta 
upp denna fråga. Han försökte ju genomdriva en borgerlig samförstånds
lösning om försvaret. 101 

Först då Lindman återkom i regeringsställning 1929 vidtog statsmak
terna åtgärder i denna fråga. De förhoppningar hans regering kan ha 
väckt i försvarsfrågan grusades snabbt. Ett år efter dess tillträde kons
tateras i NMT at,t detta år i stort har varit negativt för försvaret. Man ha
de väntat mer. Aven beträffande den försvarsfientliga verksamheten kan 
man av tidskriftens artiklar ana förväntningar på regeringen i det att äm
nen S�!ll disciplin, försvarsfientlig propaganda etc ökar något i omfatt
ning. A ven 1921 års betänkande behandlas vilket inte hade skett tidiga
re.102

Men regeringens förmåga att genomdriva beslut var begränsad. Den 
var en minoritetsregering och dess flesta krav i försvarshuvudtiteln pruta
des eller avvisades. 103 Mot denna bakgrund kan man även se de förslag re
geringen framförde i sitt utlåtande om den försvarsfientliga propagandan 
1929. I detta avvisades de militära önskemålen om arbetsavdelningar för 
kommunister då det krävdes för omfattande lagändring. Likaså motivera
des det föreslagna kommunistregistrets placering vid militär myndighet, 
mot flera militära önskemål. Men regeringen bedömde nog sina möjlighe
ter att genomdriva sådana förslag i riksdagen som begränsade. Därför be
gränsade man sig till förslag som kunde genomföras genom regeringsbe
slut, nämligen det om kommunistregistret samt ändring i IF så att kom
munister ej togs ut till fackmän eller underbefäl. De lagförslag som man 
faktiskt förordade (se s. 16) var väldigt begränsade. Några lagstiftningsåt
gärder vidtogs dock inte som följd av 1929 års utlåtande. 104 1929 års ut
låtande utarbetades vid justitiedepartementet till vilket 1921 års betän
kande hade blivit överfört 1926 såsom hemmahörande där. 105 Den direkta 
orsaken var nog att professorn Johan Thyren var justitieminster då. 106 

Han ledde utredningen om revision av strafflagen (SL). 107 Under utred
ningsarbetet hade kommitten om den försvarsfientliga propagandan varit 
i kontakt med Thyren rörande de föreslagna författningsändringarna. 108 

Då P A Hansson tillsatte utredningen om den statsfientliga verksam
heten 1933 skedde det åter på initiativ från högern och Lindman. I två li
kalydande motioner framhöll han och Trygger nödvändigheten av en ut
redning om statsfientlig verksamhet. Dessa tillstyrktes enhälligt av två 
tillfälliga utskott. 109 Året före hade de motionerat om åtgärder mot hög-
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förrädiska organisationer. Då tillstyrkte utskottet motionerna genom 
lottning. Socialdemokraterna och de frisinnade hade då reserverat sig i 
utskottet. De fruktade att den föreslagna utredningen skulle medföra för
bud för ideer eller undertryckande av medborgerliga friheter. Vid kam
rarnas behandling hade förslaget fallit. 

Efter att utskotten hade tillstyrkt 1933 års motioner bifölls de i kamrar
na.110 Ledamöterna var dock inte eniga. Av debatten i första kammaren
framgår att man uppfattade motionerna som syftande till partiförbud. So
cialdemokraterna var inte eniga om utredningens tillsättande. Av social
demokrater som yttrade sig framgår att en del önskade vidta åtgärder 
mot nazismen och därför röstade för utredningen. En av dessa, Wagns
son, såg ingen fara i kommunismen. "De ryska bacillerna har inte infek
terat några befolkningsgrupper utanför det län vars klimat mest liknar 
Sibiriens." Hotet kom från nationella ungdomsförbundet som hade bildat 
kampgrupper efter förebild från Tyskland. Han fick stöd av sin partikam
rat Ivan Pauli som inte heller såg någon fara i kommunismen. Det var vär
re för några år sedan då Lindmans regering satt "inför vilken den kom
munistiska vegetationen frodades." Faran låg i att det nu fanns revolutio
nära, våldsdyrkande rörelser åt såväl höger som vänster. 

Ernst Lindley (s) varnade för en utredning som kunde leda till förbud 
för ytterlighetspartier. m Det fanns risk att dessa verkade genom fackför
eningsrörelsen. 

Statsministern ingrep själv i båda kamrarna för att lugna debattörerna. 
Han förklarade att den tilltänkta utredningen skulle vara helt förutsätt
ningslös. Först då den var klar kunde frågan om åtgärder bli aktuell. Per
sonligen trodde han inte att det skulle behövas.112 

Den tillsatta kommitten skilde sig från tidigare, här behandlade, i sin 
sammansättning. Med undantag för de kommunistiska var samtliga riks
dagspartier representerade, en plats vardera åt högern och bondeför
bundet samt två vardera åt folkpartiet och socialdemokraterna. Ordfö
rande var justitierådet Emil Sandström och som sekreterare under andra 
året av kommittens arbete tjänstgjorde assessorn O Thulin. Det militära 
inslaget utgjordes av två officerare vilka under kortare tid biträdde 
kommitten. Då man infordrade yttranden från myndigheter, civila som 
militära, ombads dessa ej att lämna förslag till åtgärder .113 Det hade ut
redningen om den försvarsfientliga propagandan infordrat. 

Kommitten var inte enig i sitt betänkande. Som nämnts förordade hö
gerns representant längre gående åtgärder i vissa avseenden. De socialde
mokratiska representanterna Olof Olsson och Karl Bergström tog i en ge
mensam reservation avstånd från förslaget om partiförbud. De befarade 
att ett partiförbud skulle medföra att verksamheten tog sig andra former 
och blev illegal. Då måste en politisk polis inrättas. Förslaget om förbud 
för vissa statsanställda att tillhöra viss sammanslutning borde begränsas 
till polisen och militären. Lagen om partiförbud skulle förmodligen bli en
�tdigt utnyttjad mot kommunisterna då de mer öppet propagerade våld. 
Andå var nazisterna minst lika benägna att störta demokratin.114 I en
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egen reservation tog Olsson avstånd från hela den samhällssyn som han 
menade hade präglat kommitten i dess arbete. Han menade att det var 
politiska åsikfer man ville komma åt. 115 På en väsentlig punkt var kom
mitten enig. Aven om man i den hemliga delen föreslog vissa inskränkan
de åtgärder mot kommunister tog man avstånd från iden att inrätta ar
betsförband för värnpliktiga kommunister. 

Summary: The Pre-history of Working-parties 

During the Second World War the Swedish army organized unarmed 
companies composed of communist conscripts to do their military service 
in working-parties. The Military High Command regarded these 
conscripts as a security risk, and feared that they would assist the 
Russians in case the latter launched an attack on Sweden. The history of 
these companies dates back to 1896, when the Army Discipline Company 
ceased to exist. The Government set up a committee, which in a report of 
1917 proposed that there should be a special unit for undisciplined 
soldiers. 

As a result of the new defence organisation of 1901 antimilitary 
propaganda increased, and against the wishes of parliament the 
conservative government set up a committee (1917-1921), whose task 
was to propose actions against such propaganda efforts. In 1929 the 
conservative government made an interna! report on antimilitary 
propaganda. Finally, in 1933-1935 the social democratic government, on 
the initiative of the conservatives, commissioned a parliamentary 
representative committee to investigate subversive actions by parties and 
individuals. 

Antimilitary propaganda was first launched by the social democratic 
youth league and later on by the communist party (SKP), which was a 
section of the worldwide Comintern. After the split of the social 
democratic party, SKP was composed mainly of the abovementioned 
youth league. The goal of the propaganda was at first nihilistic, i e aiming 
at total disarmament. Later on after SKP had been formed, the goal was 
military, aiming at neutralizing or using the armed forces in a revolution. 
The method of disseminating propaganda changed. The military 
authorities especially feared propaganda circulated from man to man in a 
way that was very difficult to trace and prove. From 1929 they also 
suspected that communist youth did their military service in order to 
obtain military know-how through their training. 

To counteract such propaganda all reports contained proposals of laws 
restricting the dissemination of propaganda. The least rigorous of 
isolation units for soldiers known to be agitators. Like the 1917 report the 
1921 report deals only with conditions of peace and contains no special 
instructions concerning war-time agitators. Throughout this period the 
military authorities recommended that Communists, subversive 
elements, agitators, etc should be sent to work units. (There was, 
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however, no general agreement as to how this matter should be 
organized.) In the reports of 1929 and 1935 this idea is rejected. It would 
require too many changes of the law and a forma! juridical process, as the 
politicians demanded justice for the conscripts. Only in the report from 
1929 is there a proposal of a means to supervise the communists of the 
country. It originated from the Naval staff and recommended the 
establishment of a central register at the General staff containing files of 
Swedish communists. This register would help military authorities to 
prevent communists from being recruited or assigned important services 
as conscripts. 

Only the last report brought about same results although fairly small. 
New laws about espionage and publications within the military were 
issued. That report also revealed the different points of view the political 
parties held in the matter. The conservatives wanted to introduce 
far-reaching legislation, whereas the social democrats took a much more 
lenient view. On one point, however, they were unanimous: they would 
not create working-parties. 
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De tyska planerna på att erövra Hangö i juni 1941 

Av Mauno Jokipii 

1. Den strategiska planen

Hangö blev i slutet av 1800-talet p g a sin isfria hamn en stödjepunkt för 
den nyligen uppkomna vintersjöfarten (1). Förutom linjetrafiken året om 
med varor som smör och papper gick också den kända reserutten till S:t 
Petersburg via staden: från Västeuropa med båt till Hangö och vidare 
med järnväg till Rysslands huvudstad. Sålunda kom Hangö hamn och dess 
omgivning så småningom att få även marinstrategisk betydelse. Det kej
serliga Ryssland befäste strax innan första världskrigets utbrott öarna 
utanför Porkala och Hangö för att de som en del av "Peter den stores sjö
fästning" kring Reva) effektivt skulle stänga Finska vikens mynning vid 
höjden av Porkala (2). 

Under tiden före andra världskriget accentuerades Hangös marinstra
tegiska betydelse ytterligare sedan den tyska flottans tillväxt godkänts 
även av västmakterna genom flottavtalet i London år 1935. Vid de stor
politiska militäralliansförhandlingarna sommaren 1939 i Moskva önskade 
Sovjetunionen erhålla baser för sin örlogsflotta bl a på Åland, på öarna 
utanför Estland och i Hangö (3). England och Frankrike vågade inte ge 
någr� löften å andra staters vägnar de ville m a o inte pressa småstaterna 
vid Ostersjön till eftergifter i frågan om baser och då började Sovjet
unionen genom direkta förhandlingar driva igenom sina krav. Det lyc
kades i Baltikum, men inte i Finland. Det framgår klart t ex i Paasikivis 
memoarer hur sega förhandlingarna om Hangöbasen var; man förhand
lade rentav holme för holme. Man kan därför se Hangö som en orsak till 
vinterkriget - på sätt och vis rentav som en viktigare orsak än området på 
Karelska näset, då den sovjetiska strategiska motiveringen för hela vin
terkriget var försvarspolitisk. Dubbelbasen Paldiski och Hangö skulle 
som en yttersta länk utestänga den tyska flottan från Finska viken. I och 
med Moskvafreden tog Sovjetunionen sedan i besittning också den senare 
orten som man inte fått tillgång till förhandlingsvägen. 

Hangöbasen gjordes snabbt synnerligen stark. Enligt sovjetiska uppgif
ter uppgick trupperna där till 27.000 man. Bland beväpningen fanns ett 
trettiotal pansarvagnar, ett synnerligen starkt artilleri (374 pjäser, pan
sarvärn och granatkastare medräknade) och ett eget flygfält med en eska
der för jaktförsvar (5). Hamnens kajer och lyftkranar avsedda för han
delsfartyg lämpade sig naturligtvis också för större örlogsfartyg, fastän in
te något större antal stora ytgående fartyg ur den sovjetiska Röda flottan 
någonsin uppehöll sig samtidigt i Hangö - däremot nog flera mindre far
tyg och ubåtar. Som känt tvingades Finland tillåta att basen underhölls 
per järnväg genom landet. Under tiden efter Moskvafreden 1940 fruktade 
man i Finland att dessa tåg vid en eventuell kris kunde utnyttjas för att in-
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Bild 6. Utsikt på Hangöfronten från lwvudförsvarslinjens kasematt Viktor 8.9.1941. 
Foto: SA-kuva (Finska huvudstadens bildcentral, Helsingfors). 

leda en överraskande ockupation (6). Finländarna ansåg även för övrigt 
att avsikten var att i början av ett nytt krig avancera från Hangö till det 
övriga Finland, särskilt i riktning Helsingfors. Känd är president Rista 
Rytis släng om trupperna i Hangö i hans radiotal 26.6.1941: "Stora strids
vagnsförband behövs ej för sjöstrider." (7) 

Då Finland efter vinterkriget byggde den s k Salpalinjen (Spärrlinjen) 
till skydd för sin nya gräns inleddes naturligtvis också genast befästandet 
av gränsen mot Hangö (8). Bland de finländska militära planerna 
(21.12.1940) under tiden mellan vinterkriget och fortsättningskriget fanns 
också alternativet att genast efter krigsutbrottet snabbt erövra Hangö 
med två divisioner (1.D och 17.D) och sedan hotet mot flanken avlägsnats 
överföra dessa trupper till huvudkrigsskådeplatsen på Karelska näset (9). 
Så länge Sverige var övertygat om Finlands neutralitet, som man ville stö
da, hade Finland förhoppningar om bistånd i Lappland, på Åland och t o 
m visavi Hangö. Sålunda omfattade de svenska bombeskadrarnas kartor 
och målförteckningar under vintern 1940-41 även Hangö (10). Först då 
Finland började inta en klart protysk hållning upphörde möjligheterna att 
få svensk hjälp i alla riktningar (11). 

Det tyska militära tänkandet uppmärksammade naturligtvis från första 
början den nya flottbasen i Hangö. Den sovjetiska basen som fungerat en-
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Bild 1. Kommendören för Hangö-gruppen överste Snellman 25-28.6. /941. 
Foto: SA-kuva (Finska huvudstadens bildcentral, Helsingfors). 

dast under ett halvt års tid nämndes redan i det första planeringsskedet 
18.12.1940 av fälttåget mot öst, operation Barbarossa. Finlands arme fick 
nämligen - utan att ha tillfrågats - i uppgift att binda de ryska styrkorna 
genom en attack väster om Ladoga eller på bägge sidor om sjön, samt att 
"ta Hangö i besittning." (12) I den egentliga operationsinstruktionen 
3.2.1941 hade den finländska armens uppgift inte ändrats beträffande 
Hangö (13). 

Förr eller senare måste man meddela finländarna om dessa operations
önskemål. Efter ett skede av sträng sekretess som varade hela våren 1941 
kom informationsögonblicket vid de officiella militära underhandlingarna 
i Salzburg 25.5.1941. Sedan mera omfattande frågor behandlats yttrade 
chefen för det tyska OKW:s operativa avdelning general J0dl a,tt Hangö
basen var viktig med tanke på den framtida rörelsefriheten i Ostersjön. 
De tyska luftstridskrafterna var dock till en början bundna vid huvud
fronten och lösgjordes först senare. Ett par, tre veckor efter inledandet 
av operationerna hade man planerat att tyskt flyg skulle stöda det fin
ländska anfallet mot Hangö, vilket närmare kunde diskuteras följande 
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dag i Berlin. Till en början skulle man endast be finländarna att omringa 
Hangö, då de saknade den tekniska materiel som behövdes för ett så krä
vande anfallsföretag. Som sådan materiel nämndes störtbombplan, pan
sar, stormpionjärer, tungt artilleri och eventuella fallskärmstrupper. Den 
finländska delegationen, som vid underhandlingarna i Salzburg leddes av 
generallöjtnant Erik Heinrichs, framförde trots avsaknad av fullmakt ge
nast ett motförslag. Delegationen ansåg att belägringen av Hangö skulle 
binda 2-3 divisioner, vilket Finland inte ansåg önskvärt då den finländska 
insatsens tyngdpunkt skulle ligga på sydostfronten. Som en personlig 
åsikt framförde de finländska officerarna önskemålet att Hangö skulle an
gripas av tyska styrkor stödda av finska trupper som var underställda de 
tyska. I motiveringen betonades att den ryska ockupationen av Hangö 
överhuvudtaget var en åtgärd som i högre grad var riktad mot Tyskland 
än mot Finland (14). 

Förslaget bar trots sin inofficiella prägel snart frukt. Vid de slutgiltiga 
förhandlingarna i Helsingfors om samarbetet 3-5.6.1941 avtalade överste 
Buschenhagen att Finland visserligen skulle sköta belägringen av Hangö, 
men "innan man gick till anfall mot Hangö skulle man invänta en tysk di
vision från Norge." Huruvida en finländsk division överhuvudtaget skulle 
delta i denna operation skulle beslutas senare (15). Den finländska divi
sionen skulle senast 20.6.1941 vara beredd vid gränsen till Hangö (16). Så 
skedde också. Den finländska "Hangögruppen" (17.D, Kustbrigaden, 
Fortifikationsbataljon 18 och tre gränsjägarkompanier) stod under över
ste A. Snellmans kommando. Denne var i sin tur underställd staben för 
sjöstridskrafterna (general Valve) (17). Som synes var belägrarna ganska 
underlägsna i fråga om infant�ri. Däremot var det finländska artilleriet 
här relativt starkt, 286 pjäser. Aven föråldrade kanontyper dög vid denna 
front av ställningskrigskaraktär, där rörligheten inte var en avgörande 
faktor. 

2. Tyskarnas rekognoscering vid Hangögränsen

Den tyska division som var påtänkt för uppgiften var 163.D, som var sta
tionerad i Lillehammer nära Oslo. Divisionens kommendör, general 
Engelbrecht, fick 10.6.1941 av kommendören för AOK Norwegen, gene
ral Falkenhorst, muntligen veta att divisionen skulle sättas in vid eröv
ringen av Hangö. Divisionskommendören betonade genast vid detta till
fälle att divisionens utrustning inte räckte till för ett anfall mot en kraftigt 
befäst position. Han bad att få tillbaka i synnerhet sin specialbataljon, 
som enkom skolats för att röra sig i sumpig terräng samt infanterirege
mentenas tre medeltunga pansarvärnsplutoner, som också avdelats för 
att skickas till Rovaniemi (XXXVI Höhere Kommando). Hans begäran 
kunde inte villfaras. Däremot tilläts en del av divisionens stab att flytta 
till Oslo fr o m  15.6. (den återstående delen 22.6.) och kommendören 
fick tillstånd att göra den personliga rekognosceringsfärd till Finland som 
han enträget anhållit om (18). General Engelbrecht sändes sålunda 16.6. 
via Stockholm till Helsingfors. Han färdades civilklädd som "regerings-
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Bild 5. Tyska generalema Jod[ och Erfrmh i S:t Michel 4.9.1941. 
Foto: SA-kuva (Finska huvudstadens bildcentral, Helsingfors). 

råd". I Helsingfors träffade han bl a den finländska generalstabschefen 
general Heinrichs, OKH:s förbindelseofficer i Finland general Erfurth 
och den tyska militärattachen överste Rössing. De tyska kommendörerna 
Erfurth, Engelbrecht och Rössing åt på kvällen 19.6 civilklädda en ge
mensam middag på hotell Savoy. Följande dag skulle man fara till Hangö 
(19). 

General Erfurths dagbok skildrar rekognosceringsresan på följande 
sätt: "Den 20 juni 1941. Mycket tidig avfärd för rekognoscering inför ope
rationen (Unternehmen) mot Hangö. Vi körde först till Dalkarby (i Pojo 
socken, M J) till den finländska 17. Divisionen. Kommendör är överste 
Snellman. Jag rekognoscerade därefter tillsammans med honom och ge
neral Engelbrecht i förterrängen på näset vid gränsen till Hangö arrende
område. Fullständig enighet rådde om sättet att lösa uppgiften. En divi
sion skulle vara för svag för anfallet mot Hangö. Förutom den tyska 
163. D borde också den finländska 17. D delta i anfallet. Vi fick från flera
olika utkiksposter djupa inblickar i kustområdena på Hangö udd. Härliga
trakter som glittrade i högsommarens sol. Den finländska skärgården är
under den goda årstiden synnerligen förtjusande. Slutligen deltog vi i den
frukost som divisionskommendören bjöd på i sin kommandoplats Dalkar
by gård och tillbringade några angenäma stunder tillsammans med fin
ländska officerare. Sent på kvällen återvände vi till Helsingfors." (20)
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Bild 4. General Engelbrecht (till höger) på Karelska frollten 6.8/1941 Finske överstelöjtnan• 
ten Wahlbäck anmäler sig. Foto: SA-kuva (Finska huvudstadens bildcenlral, Helsingfors). 

Finländsk tradition omnämner ytterligare höga tyska officerares 
Hangöbesök. 17.D:ns stabschef Zachris Duncker, som ännu vid denna tid 
fungerade som chef för 17. D:ns operativa avdelning, berättar att Hög
kvarteret i förväg meddelade överste Snellman om kunskaparnas an
komst. Dessa hade varit två civilklädda män, av vilka berättaren kom 
ihåg namnet på den ene, general Engelbrecht; ( den andra var alltså Er
furth, M J). De meddelade att tyskarna skulle medverka vid erövringen 
av Hangö, Efter en lunch vid staben och allgiänna diskussioner for man 
med bil till Hangö udd för att rekognoscera. Oarna besöktes inte. Sällska
pet bestod av tyskarna, Snellman och Duncker. Under ett par, tre tim
mars tid besöktes flera utkiksposter varifrån de ryska befästningsanlägg
ningarna studerades med kikare (Artillerimajor Bror Laurila hade hört 
att vaktposten vid varje utkikspost alltid sändes bort så att han knappast 
såg besökarna och än mindre kunde höra vad som sades). 

Duncker berättar att enligt den preliminära plan som uppgjordes skulle 
tyskarna anfalla i väster och norr genom Bromarvs skärgård. Engelbrecht 
föreföll att vara en aktiv och självsäker officer, som var stolt över sina 
trupper: "Meine Bullen", sade han humoristiskt om sina män. Den fin-
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ländska 17.D skul.\e samtidigt binda de ryska styrkorna i Hangöområdets 
östra skärgård. Overste Snellman planerade att låta överstelöjtnant 
Duncker leda detta skärgårdsanfall och sände honom t o m under de när
maste dagarna på en rekognosceringsfärd dit. Planerna stannade dock på 
utkastsnivå medan man inväntade de tyska truppernas ankomst. De hann 
inte utkristalliseras och bli slutgiltiga och exakta. 

De båda tyskarna återvände på kvällen till Helsingfors. Under resan 
besöktes en herrgård, dit Engelbrecht planerade förlägga sin stab (alltså 
Näse gård i Bjärnö. M J) (21). 

Uppgiften i den tyska 163.D:ns krigsdagbok om en rekognosceringstid 
på 1 1/2 dag torde visa att utkastet till Engelbrechts operationsplan, som 
presenteras i det följande, torde ha tillkommit redan i Finland. "Framför 
Hangö gjordes en del organisatoriska avtal och förberedande åtgärder 
vidtogs tillsammans med kommendören för den finländska 17.D" säger 
163.D:ns krigsdagbok (alltså före kriget, som för tyskarnas del utbröt
22.6., men för finländarnas del först 25 .6.). Engelbrechts återresa till
Oslo skedde först med flyg från Åbo till Stockholm, där han träffade bl a
det tyska sändebudet prinsen av Wied, specialsändebudet Schnurre och
den tyska militärattachen. Kommendörens resa varade sex dagar
17.-22.6.1941. (22)

3. Den taktiska planen

Engelbrechts plan för anfallet mot Hangö framgår ur två kartor som fo
gats till 163.D:ns krigsdagbok. Generalen tänkte inledningsvis koncentre
ra sina trupper i Salo och avancera längs landsvägen via Bjärnå och Tena
la till terrängen mellan Ekenäs och gränsen mot Hangö. Sin första kom
mandoplats tänkte han förlägga till Näse gård i Bjärnä, varvid kom
mandoplatsen skulle ligga norr om huvudvägen Karis-Ekenäs-Hangö me
dan den finländska 17.D:ns kommandoplats låg söder om denna väg i Jo
malvik i Snappertuna. De finländska regementena var förlagda så att IR
13 låg söder om vägen och Hangö udd, IR 55 på udden och IR 34 i Tenala 
skärgård norr om udden. 

De tyska regementena skulle inför anfallet koncentreras så att IR 307 
förlades till Bromarv, IR 310 till det norra avsnittet på Hangö udd och IR
324 till det södra. Huvudvägen utgjorde gräns mellan de två rege
mentena på Hangö udd. Under stridernas gång skulle general Engel
brechts kommandoplats vara belägen vid kusten i Hangist by i Tenala. Av 
kartan att döma tänkte man endast binda motståndarens styrkor på det 
av ryssarna väl befästa Hangö udd. Anfallet skulle ske samtidigt från den 
östra och den västra skärgården riot Hangö udd. I öster skulle det fin
ländska IR 13 gå till attack från Algö över Kurö och flera andra holmar 
mot Tvärminne. I väster eller snarare nordväst skulle det tyska IR gå tilll 
anfall från Grundsund i Bromarv och Pargas samt Basaböle i Tenala mot 
Prästö, som man alltså skulle nalkas från tre håll samtidigt. Från Prästö 
skulle man fortsätta till ön Bengtsår och därifrån vidare till Hangö udds 



Bild 7. General Engelbrechts plan 20.6.1941 för erövrandet av Hangö med finländsk-tyska 
styrkor. Tyska 163.D skulle avancera från norr, finländska 17.D. från öster. Kartan är ren
ritad av Heikki Rantatupa efter en karta som förvaras i Bundesarchiv-Militärarchiv i Frei
burg. 
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norra kust. (kartan) (23). Ur militär synvinkel sett var den tyska anfalls
planen uppenbarligen vederhäftig. Det framgår kanske bäst av att rys
sarna under krigets första dagar ryckte något framåt från sin bas både mot 
Hörsöögruppen i norr och mot Häst-Busö-området i öst (24), dvs just de 
delar av det finländska gränsområdet därifrån det planerade tyska och fin
ländska anfallet skulle ha hotat dem. 

4. Transiteringen av Engelbrechtdivisionen och den svenska "midsom
markrisen"

Då tyskarna redan fr o m årsskiftet hade vetat att de skulle komma att be
höva de svenska järnvägarna, började de redan tidigt på våren förbereda 
de svenska ledarna på detta. Den tyska militärattachen i Helsingfors, 
Rössing, anförtrodde 22-24.4.1941 för detta ändamål sin kollega överste 
Stedingk sensationella hemligheter om Tysklands planer i öst i Finland, t 
ex de riktiga anfallsriktningarna i Salla och Petsamo (25). För detta kräv
des transport av en division per järnväg från Oslo via Sverige till Finland. 
I övrigt skulle Sverige inte tvingas att göra avkall på sin neutralitet. Frå
gan borde i förväg diskuteras. Sveriges utrikesminister Giinther ville dock 
undvika att Sverige alltför tidigt bands till några eftergifter överhuvudta
get. Genom att låta Rössings uppgifter "läcka ut" till det tyska sände
budet tystade han Rössing (26). Denne miste likväl inte livet p g a  saken, 
som man har antagit, även om han på sommaren blev hemkallad (27). 

De egentliga transiteringsunderhandlingarna inleddes först Barbaros
sa-morgonen 22.6., då specialsändebudet Schnurre och sändebudet prin
sen av Wied överlämnade ett krav i frågan till Sveriges utrikesminister 
(28). I de förberedande regeringssammanträdena ("Beredning", inoffi
ciell 22.6., officiell 23 .6.) talade utrikesminister Giinther för ett bifall. 
Statsminister Per Albin Hansson uttryckte inte sin ståndpunkt, då en stor 
del av hans socialdemokratiska regeringskumpaner motsatte sig en efter
gift. Konungen förordade i likhet med höger- och centerministrarna en 
eftergift för att onödiga konflikter skulle undvikas. Genom att tillspetsa 
Gustav V:s yttrande i frågan sålunda att konungen hotade med abdike
ring om man inte gick med på transiteringen fick Hansson dock på morgo
nen 24.6. majoriteten av den socialdemokratiska riksdagsgruppen bakom 
eftergiften med rösterna 72-59. Sålunda var frågan avgjord redan i för
väg, ehuru ett hemligt riksdagsplenum om saken hölls först 25.6. och 
Sveriges regering ställde sig vid sina officiella sammanträden (Allmän be
redning morgonen 25.6. och Konselj eftermiddagen 25.6.) bakom beslu
tet. I praktiken hade underhandlingarna om genomförandet av transite
ringen inletts med de tyska militärmyndigheterna redan på kvällen 23.6., 
då man såg vart frågan började luta. Transporten av Engelbrechtdivisio
nen från Oslo hade redan inletts innan de svenska diplomatiska med
delandena om att man i detta enda undantagsfall gått med på de tyska 
kraven. Sent på kvällen 25.6. anlände Engelbrechts första tåg redan till 
gränsstationen Charlottenberg (29). 
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"Midsommarkrisen", som man i Sverige kallat de ovan skildrade hän
delserna, blev i början av 1970-talet föremål för ordentlig strid mellan his
torikerna, en dispyt som kan jämföras med "drivvedsdebatten" i Finland. 
Göran B. Nilsson har i sin undersökning ytterligare understrukit bilden av 
den faderlige statsminister Per Albin Hanssons undfallenhet. Han ansåg 
att statsministern var ansvarig för att underhandlingarna inleddes redan 
på kvällen 23.6. och för att man redan då utlovade ett jakande svar. Nils
son ansåg att statsministern fört ett "dubbelspel" som senare fördömdes 
kraftigt av hans egen grupp. För att försvara sig vid denna interna byk
tvätt skrev statsministern en PM om frågan, vilket inte kan ses som ett 
äkta samtida dokument (30). Krister Wahlbäck försökte utgående ifrån 
källkritiska (31) och Per G. Andreen utgående ifrån allmänna orsaker i 
anslutning till politiska linjer (32) försvara den omtyckte folkledarens 
minne, men med klen framgång får man väg säga. En så järnhård man 
som man har trott förefaller Per Albin Hansson inte att ha varit i verklig
heten (33). 

Engelbrechtdivisionen fick enligt krigsdagboken först lördagen 24.6. 
en skriftlig order att förbereda sig till Hangöoperationen. (34) Där kons
taterades att divisionen under detta specialuppdrag kommer att vara un
derställd den finländska generalstaben, men att finländska styrkor i sin 
tur i taktiskt hänseende underställs divisionen. I underhållshänseende 
förblir divisionen under Norge-armens kommandoplats i Finland. Då hu
vudstyrkans avfärd skulle ske först på onsdag eller torsdag bestämdes att 
förtruppens tåg ("Vorauszug") skulle avresa söndagen 25.5. kl. 15.40. 

Med anledning av en framställning av divisionskommendören anhöll 
AOK Norwegen 25.6. hos OKW om att divisionen skulle förstärkas med 
tung beväpning, i synnerhet med tungt artilleri, luftvärnsartilleri och pan
sar. OKW medgav visserligen att denna begäran var berättigad, men an
såg det inte möjligt att bifalla den just då. Engelbrecht framhöll dock före 
sin avfärd utgående ifrån sin rekognosceringsresa för Norgearmens stab
schef (Ia) överstelöjtnant von Buttlar att divisionens beväpning inte var 
tillräcklig för utförandet av specialuppdraget. Von Buttlar kunde inte gö
ra annat än att anteckna denna anmälan till kännedom (35). 

"25.6--28.6. Förtruppens tågresa genom Sverige skedde under synnerli
gen gynnsamma förhållanden samt med de svenska militär- och järnvägs
myndigheternas synnerligen vänliga bistånd. Underhållet under resan ge
nom Sverige har på svenskt initiativ omhändertagits av dem. De stationer 
där förtruppståget stannar är kraftigt säkrade av svensk militär. Detta be
ror tydligen i första hand på oro för möjliga störningar från den egna be
folkningens ( de kommunistiska elementens) sida. 

I Krylbo (Väster om Uppsala, M.J.) hälsade den tyska legationen i 
Stockholm, sändebudet prinsen av Wied, Fiihrerns specialsändebud dr. 
Schnurre, militärattachen general von Uthmann och transportofficeren 
divisionskommendörens och förtruppens tåg på det mest vänliga sätt". -
(36) Hela resan genom Sverige till Haparanda räckte något över två dygn.
Förtruppen sände under resan flera telegram avsedda för huvudstyrkan
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Bild 3. Ryssarna sköt redan 25.6.1941 sönder flera finska utsikts/om vid Hangögränsen. 
Detta var en av klagopunktema, då Finlands riksdag samma kväll konstaterade krigets bör
jan. Här tomet på Kamsholm, vid Öby udde fotograferat en månad senare. 
Foto: SA-kuva (Finska huvudstabens bildcemral, Helsingfors). 

om sina erfarenheter, matställen, vattenförsörjning, latriner etc. Från 
järnvägsstationen Järn (i höjd med Uleåborg, nordväst om Skellefteå, 
M.J.) iakttogs 27.6 svenska luftvärnsenheter längs banan (Flakschutz),
vilket saknades på den finländska sidan. Gränsen mellan Sverige och Fin
land överskreds i gryningen 28.6. mellan klockan tre och fyra. Den om
lastning i Torneå som de olika spårvidderna krävde visade sig t ex för de
tunga fordonens del vara mycket besvärlig p g a dåliga lastplattformar.

I Torneå fanns inte någon mottagare från den finländska armens sida, 
så språksvårigheterna började genast. lntendenturrådet dr Tackman, den 
representant som AOK:s kommandoplats i Finland sänt till Torneå, viss-
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te dock berätta att divisionens deltagande i operationen mot Hangö an
tagligen skulle inhiberas eftersom ryssarna inlett evakueringen av Hangö 
(37). 

Dylika felaktiga iakttagelser hade verkligen gjorts vid belägringsfron
ten. På grund av ryktet företog den finländska 17.D t o m  under natten 
30.6.-1.17. en forcerad rekognoscering i Lappvik by med ett kompani och 
på Stor-Krokholm med en pluton, men motståndet var oväntat hårt. 
Engelbrechtdivisionens förändrade uppdrag berodde dock inte på orsaker 
som hade med evakueringen av Hangö att göra. (38) 

Då förtruppens tåg lämnade Torneå 28.6. kl. 11 hade man inte några 
säkra uppgifter om destinationen. Transportofficeren kapten Schwiecker 
meddelade att Ylivieska och Haapamäki utsetts till underhållsorter. Efter 
Uleåborg vände tåget emellertid österut mot Kontiomäki (39). Dr Tack
mans antydan ledde nu till att general Engelbrecht med sina kommendö
rer nöjde sig med att invänta vad som skulle ske. Inte ens en officer av 
divisionskommendörs rang visste alltså i det här skedet vad som skulle ske 
utan fick bara lydigt invänta order! 

5. Hangöprojektet går om intet, tyskarna sätts in i öster

Tyskarna avböjde inte på rak arm ett deltagande i Hangöoperationen om 
något kunde vinnas på företaget. Sålunda innehåller Erfurths dagbok ett 
intressant omnämnande från Finlands "tredagarsneutralitet" 22. -
25.6.1941. Heinrichs antydde 24.6. för Erfurth att då marskalk Anto
nescu i Rumänien hade tyska styrkor under sig skulle också Mannerheim 
kunna glädjas över ett liknande arrangemang. Erfurth ansåg det möjligt 
att Hangöoperationen skulle erbjuda ett lämpligt tillfälle för detta. Enligt 
den glatt överraskade Heinrichs skulle ställandet av 17 .D under Engel
brecht då inte heller stöta på några svårigheter ( 40). - Detta tankeutbyte 
bör uppenbarligen uppfattas som ett drag i diskussionerna kring befälet 
över trupperna i Finland. Om denna fråga fanns märkligt nog inte några 
klara avtal eller bestämmelser mellan koalitionsparterna. 

Tyska OKH ställde sig 25.6. bakom Erfurths Hangöförslag. Samtidigt 
meddelade OKH att Sverige gått med på transiteringen av Engelbrecht
divisionen. Erfurth, som målmedvetet arbetade för att det finländska hu
vudanfallet skulle riktas öster om Ladoga, föreslog samma dag för Hein
richs att 163.D, som var på väg från Norge, skulle koncentreras till Lah
tis. Därifrån skulle divisionen antingen kunna sättas in i riktning Hangö 
eller fungera som reserv för den arme som opererade vid sydostgränsen 
( 41). Då skulle de finländska trupperna redan i samband med koncentra
tionstransporterna kunna förflyttas till en ny tyngdpunkt längre österut. 

Tyskarna utsatte som känt genast den sovjetiska Hangöbasen för flyg
bombardemang fr o m Barbarossadagen 22.6. ( 42) och sänkte genom ett 
anfall med motortorpedbåtar, som uppehöll sig på finländskt vatten, ett 
fartyg på väg till Hangö (43). Finland avbröt till en början (23.6.) endast 
basens telekommunikationer (kablarna) men förblev i övrigt passivt. I 
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den stora sovjetiska luftoffensiven morgonen 25.6. mot Finland deltog 
likväl även flygplan från Hangö som eskort för de bombplan som bom
bade Åbo samtidigt som artilleriet i Hangö öppnade eld mot de finländs
ka utkikstornen vid landgränsen. 

Sedan Finland gått med i striden kom man till frågan hur de egna ope
rationerna vid östgränsen skulle utföras i praktiken. Enligt äldre planer 
skulle man först gå till anfall nordväst om Ladoga i riktning Hiitola och 
Sordavala (den s k alternativa planen 15. - 19.6.) för att splittra mot
ståndarens styrkor i två skilda grupper på båda sidor om Ladoga. Tyska 
OKH framförde dock 14.6. en önskan om att det finländska anfallet skul
le  ske öster om Ladoga med minst sex divisioner och att anfallsmålen 
skulle ställas så långt fram som möjligt ( 44). I den nya finländska anfalls
plan som uppgjordes på kvällen 26.6. hade tyngdpunkten redan förskju
tits till trakten norr om Ladoga. Detta var också i enlighet med tyskarnas 
önskemål även om en annan samtidig anfallsriktning ännu var möjlig. Då 
den slutgiltiga planen blev färdig 28.6. skulle huvudanfallet under det in
ledande skedet ske uteslutande norr om Ladoga (45). OKW informerades 
29.6.1941 om att finländarna tillmötesgått de tyska förslagen rörande det 
finländska anfallets riktninng ( 46). 

Samma dag 29. 6, antecknade generalöverste Halder, stabschef för 
OKH, i sin dagbok: "Finland framlägger en ny anfallsplan som motsvarar 
våra önskemål och där man ämnar företa ett anfall med minst sex divisio
ner öster om Ladoga. Den nya tyska division (163.) som skall överföras 
från Norge kommer att ställas bakom denna tyngdpunktsflygel för att för
stärka denna, I underhållshänseende kommer den att lyda under Falken
borsts arme, men är i taktiskt hänseende direkt underställd fältmarskalk 
Mannerheim. '' ( 47) 

Då tyskarna energiskt ville befrämja en tyngdpunkt norr om Ladoga 
och göra styrkorna där så starka som möjligt hade OKW redan 27.6. tele
graferat till Erfurth och gett order om att 163.D skulle användas för att 
stöda denna finländska anfallsgruppering. Man kan alltså säga att tyskar
na själva först övergav Hangöplanen ( 48). På kvällen 27 .6. drev Erfurth 
t o m på Mannerheim för att förmå honom att i tid flytta sina reserver 
(l.D) till den nya tyngdpunkten. Detta borde ske för att järnvägen i rätt 
tid skulle vara ledig för transporten av 163.D från Sverige i riktning Joen
suu (49). Då Mannerheims order om huvudanfallet sändes ut 28.6. hade 
den tyska 163.D utsetts till en del av överbefälhavarens reserv och order 
gavs om koncentration sydost om Joensuu. Där skulle divisionen vara re
do för en attack norr om Jänisjärvi (50). 

Då Engelbrechtdivisionens förtrupp samma morgon anlände till Tor
neå var divisionens öde redan enhälligt avgjort och på ett helt annat sätt 
än dess kommendör antog. Planerna på att erövra Hangö hade redan gått 
till historien. 

Den huvudsakliga orsaken till att man avstod ifrån Hangöoperationen 
var en ömsesidig både tysk och finländsk - önskan att utnyttja de knap
pa truppstyrkorna effektivare på annat håll. Å andra sidan antog man up-
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Bild 2. Kommendören för de svenska ji·ivilliga, löjtnant Liljedah/ och hans fältviibel Bergh 
samt löjtnant Carling på Hangöfronten 3.7.1941. 
Foto: SA-kuva (Finska huvudstadens bildcentral, Helsingfors). 

penbarligen också - till en del troligen p g a Engelbrechts alarmerande 
meddelanden - att operationen skulle kosta för mycket. Med hänsyn till 
uppoffringarna skulle nyttan av operationen vara alltför ringa. Närmast 
hade man vunnit tid, eftersom Hangöfästningen förr eller senare skulle 
tvingas kapitulera utan strid, efter att Finska vikens sydkust fallit i tysk 
hand. Detta trodde man då skulle ske inom ett par månader. Också de 
mest ivriga tyskarna drog sig för att utan specialutrustning, befästnings
artilleri, pansar, stormbåtar och övrig pionjärutrustning ge sig in i en så 
svår strid som 163.D, en vanlig infanteridivison, inte hade ens någon ma
teriell beredskap än mindre utbildning för (51). Det faktum att planen 
gick om intet förorsakade därför inte några slitningar mellan finländarna 
och tyskarna. Båda länderna besparades sålunda vid Hangö en sådan fäst
ningsstrid med stora uppoffringar som t ex den tyska intagningen av fäst
ningen Sevastopol på Krim våren 1942. 

Tåget med Engelbrechtdivisionens förtrupp hade tidigt på morgonen 
kl. 5 torsdagen 29.6. hunnit ända till Nurmes vid Pielisjärvi, innan man 
via stationskommendanten fick veta att lossningen skulle ske omkring kl 
11 vid Kaltimo järnvägsstation nära Joensuu. Genom ett telefonsamtal 
till en tysk transportofficer i Helsingfors fick Engelbrecht dock höra att 
man önskade att tåget skulle fortsätta ända fram till Joensuu, vilket på 
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Engelbrechts anmodan även skedde. Tåget var framme kl. 11.50. Där 
väntade kapten Böhles från Verbindungstab Nord med order som först nu 
klargjorde den nya situationen för 163.D. Järnvägstransporten, som tagit 
nästan fyra dygn i anspråk avslutades med en rask lossning på Joensuu 
station. General Engelbrecht anmälde sig ännu samma dag 29.6. i Niit
tylahti för kommendören för finländska VII AK general Hägglund (52). 
Den 1 juli träffade han den angränsande VI AK:s kommendör general 
Talvela (53). 163. D:s förtrupper förlades öster om Joensuu utspridda i 
byarna Heinävaara och Selkie p g a faran från luften. Då alla de högsta 
tyska kommendörerna anlänt med förtruppens tåg kunde de i lugn och ro 
planera förläggandet av de trupper som skulle anlända senare. Trans
porten av huvudstyrkan från Oslo inleddes först samma dag, 29.6. Enligt 
vad Erfurth visste (30.6) skulle transporten kräva åtta tåg per dag. De sis
ta tågen beräknades anlända till Joensuu senast 13. 7. 

Kommendören för Karelska armen, generallöjtnant Heinrichs gjorde 
på morgonen 2.7. ett besök i 163.D:s stab i Heinävaara. Han gav inte någ
ra order då den tyska divisionen inte stod under hans befäl utan var en del 
av överbefälhavarens reserv, som var direkt underställd Mannerheim. Av 
denna orsak reste general Engelbrecht även 3.7. till S:t Michel för att per
sonligen anmäla sig för Mannerheim. Presentationen sköttes av Erfurth 
(54). 

I själva verket kom inte 163.D i sin helhet till Karelen. Striderna om 
Salla, som inleddes 1.7. 1941, ledde till svåra besvikelser för tyskarna, då 
panik uppstod inom den bristfälligt utbildade SS-divisionen Nord. Efter 
sitt andra anfall 4.7. flydde en stor del av de oerfarna SS-trupperna längs 
vägen mot Kemijärvi i den grundlösa tron att de var förföljda av ryskt 
pansar. På grund av det inträffade bad kommendören för XXXVI AK ge
neral Feige om att få ett gott regemente av 163.D, som ju som bäst över
fördes från Norge. Uppfyllandet av denna begäran var synnerligen mot
bjudande för den tyska ledningen, då man snarare velat förstärka Man
nerheims anfallskraft i Nordkarelen. Nöden har dock ingen lag. Hitler bi
föll 5.7. OKW:s begäran och så hamnade IR 324, som utgjorde Engel
brechtdivisionens eftertrupp, jämte en artilleri- och ett pionjärkompani 
inte i trakten norr om Ladoga utan som förstärkning för Sallafronten. Er
furth beklagar starkt denna delning i sin dagbok. Han var också missnöjd 
då han inte lyckades uppfylla Mannerheims önskemål om stöd av stört
bombplan från Luftflotte 5 för det finländska storanfallet i Karelen 
10.7.1941. (55) 

6. Den inringade Hangös senare öden

Då man jämför de ovan nämnda truppstyrkornas numerär vid Hangöfron
ten, visar det sig att sommaren 1941 var de belägrade överlägsna till an
talet. Ca 27.000 ryssar stod mot 14.000 finländare och 374 sovjetiska ka
noner mot finländarnas 286 eldrör. Detta framgår också av att ryssarna 
kunde rycka fram något både i Hangö västra och östra skärgård. På hös
ten förändrades dock de sovjetiska truppernas ställning i Hangö fullstän-
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digt efter att Reval evakuerats. Man blev tvungen att iaktta sträng spar
samhet med ammunition, livsmedel och bränslen. Finland behövde inte 
göra det. Under hela belägringen beräknar man att 258.000 kanonskott 
avlossades mot Hangö. 

Ordern att evakuera Hangöbasen gavs 23.10.1941. Enligt den sovjet
iska litteraturen genomfördes sammanlagt sju olika evakueringstrans
porter varvid ca 15.000 man med utrustning transporterades bort från 
Hangö. Av dessa förlorades visserligen 961 man i de täta minfälten i Fins
ka viken (56). Finländarna observerade nog en del av den omfattande 
trafiken. Sålunda besköt fortet på Mäkiluoto vid Porkala flera av dessa 
konvojer (2., 3., 7., 8.). Pansarskeppet "Väinämöinen" utsatte med sitt 
grova fartygsartilleri lastningen av den femte konvojen i Hangö hamn för 
ett bombardemang och finländska ubåtar gick till angrepp mot den åt
tonde konvojen med klen framgång. Det officiella verket om kriget kän
ner till att evakueringen av Hangö inleddes i god tid och beklagar att före
taget lyckades tack vara mörka höstnätter och dimmiga dagar (57). 

Den sista stora evakueringsflottan anlände till Hangö 29.11. och avseg
lade på kvällen 2.12. med 12.000 man jämte utrustning ombord. Endast 
ca 200 man lämnades kvar av misstag. De automatvapen som lämnades 
kvar hade försetts med urverk som avfyrade dem då och då. Systemet 
fungerade väl. Det ena av de två stora transportfartygen, Josef Stalin, rå
kade emellertid ut för minor varefter Mäkiluotofortet vid Porkala flera 
gånger träffade fartyget, som slutligen råkade ut för nya minfält. Som en 
följd av detta omkom över hälften av de ombordvarande vid de upprepa
de detonationerna. Själva fartyget drev slutligen i land vid den estniska 
kusten och föll i tyskarnas händer. Förlusterna vid den sista evakueringen 
omfattade därför flera fartyg och ca 4.000 man. De sovjetiska materialför
lusterna vid Hangö blev antagligen större än i någon annan motti under 
fortsättningskriget. Största delen av den tunga beväpningen förstördes 
dock där eller lämpades från kajen i havet och föll därför inte i finländska 
händer. Den goda disciplinen och de noggranna förberedelserna räddade 
trots allt ca två tredjedelar av den sista ryska transporten (58). 

Den tyska militärledningens och Mannerheims antagande att Hangö 
skulle falla utan något anfall visade sig vara riktigt ehuru detta tog några 
månader längre tid i anspråk än man till en början hade tänkt sig. Att 
Engelbrechtdivisionen sattes in i Karelen var sålunda motiverat. Divisio
nen hamnade slutligen, efter att ha prövats hårt under anfallsskedet, i 
den del av fronten vid Svir som låg längst till höger närmast Leningrad för 
att där förgäves invänta det "handslag vid Svir", som utlovats av tyska 
Arme grupp Nord. Mannerheim ville tydligen på det diplomatiska planet 
genom en dylik truppdisposition visa att Finland egentligen inte deltog i 
stormaktskriget. Finland deltog inte aktivt i belägringen av Leningrad, 
utan på bägge hållen, både i norr och söder, var det närmast Tyskland 
som attackerade. Planen kom dock aldrig helt att förverkligas i den pla• 
nerade formen då den tyska anfallskraften ebbade ut redan vid jultiden 
1941. 
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Zusammenfassung: Der Plan der Deutschen zur Besetzung von Hanko im 
Juni 1941 

Da die Sowjetunion nach dem Winterkrieg im Friihjahr 1940 den Flot
tenstiitzpunkt Hanko in ihre Gewalt gebracht hatte, wodurch der Zugang 
zum Finnischen Meerbusen versperrt wurde, plante Deutschland im Zu
sammenhang mit dem Barbarossa-Angriff dessen Eliminierung. Obwohl 
die Finnen diesem Projekt auf den Salzburger Verhandlungen am 
24.5.1941 positiv gegeniiberstanden, wiinschten sie gleichwohl die Betei
ligung deutscher Truppen, Artillerie und Stiirzbomber bei diesem An
griff. Deutschland sagte auch Anfang Juni eine Division för Hanko zu, 
die 163 D. 

Deren Befehlshaber, General Engelbrecht, fö hrte am 20.6.1941 zu
sammen mit General Erfurth und den Finnen eine Geländeerkundung an 
der Grenze von Hanko durch. Da die Befestigungen an <ler Landgrenze 
<ler Landspitze von Hanko sich jedoch als ausserordentlich stark er
wiesen, plante Engelbrecht <lie Durchföhrung <les Unternehmens in <ler 
Weise, dass die Deutschen iiber die Inseln von Westen her, Finnlands 17 
D hingegen von Osten her iiber die Schären engreifen sollten (Oberst 
Snellman; vgl. Karte). Engelbrecht betonte allerdings seinen Vorgesetz
ten gegeniiber, dass seine gewöhnliche Infanteriedivision weder von der 
Ausriistung noch von der Ausbildung her för eine so schwierige Pionie
raufgabe geeignet sei. 

Deutschland forderte am 22.6. von Schweden <lie Durchzugsrechte för 
die in <ler Gegend von Oslo stationierte 163 D mit der schwedischen Ei
senbahn nach Finnland. Nach schwerer innerpolitischer Krise ("Johan
niskrise") stimmte die schwedische Regierung dieser einmaligen Mass
nahme am 25.6.1941 zu. Noch am gleichen Abend iiberschritt die Vorhut 
unter Fiihrung von Engelbrecht per Zug <lie Grenze bei Charlottenberg 
und erreichte am 28.6. iiber Haaparanta Finnland. Das OKW hatte je
doch um seiner Forderung eines finnischen Generalangriffs zum Rich
tung Ostseite des Ladogasees Nachdruck zu verleihenden Auftrag der 
163 D geändert und schickte sie als Reserve för Mannerheim nach Jo
ensuu noch während des Transports. Hier wurde sie nach dem Gelingen 
des finnischen Angriffs zur westlichsten Division der finnischen 
Syväri(Swir)-Front und sollte zunächst die Verbindung zum Norden vor
dringenden deutschen Armeetruppe Nord herstellen. Dies ist, wie be
kannt, nie gelungen. 
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Die Vermutungen, dass sich die Räumung von Hanka schliesslich ohne 
grössere Kämpfe abspielen wiirde, erwies sich als richtig. Im Dunkel des 
Herbstes gliickte die allmähliche Evakuierung der Hanko-Mannschaften 
weitgehend bis zum 2.12., obwohl einige russische Schiffe auf Minen auf
liefen. Die Materialverluste der Sowjetunion hingegen waren gewaltig. -
Zu erwähnen ist, dass an der Hanka-Front auch ein schwedisches Frei
willigenbataillon diente. 
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Militarismen i Nigeria och Etiopien 

Av Ingegerd Bauder 

1. Inledning

Vid 1800-talets slut var Afrika uppdelat mellan de största europeiska ko
lonialmakterna. Afrikas delning ägde rum vid förhandlingar i Europa och 
gränserna drogs upp utan hänsyn till de afrikanska folkens etniska och 
språkliga samhörighet, omständigheter som ännu idag präglar den politis
ka situationen. Stammotsättningarna ökade till följd av kolonialmak
ternas satsning på en stam som den ledande. Vid 1900-talets början fanns 
endast två självständiga stater i Afrika, Liberia och Etiopien. Etiopien 
lyckades länge motstå italienska erövringsförsök, men blev till slut under
kuvat år 1936. Efter andra världskriget gick utvecklingen snabbt i motsatt 
riktning och idag är nästan hela Afrika avkoloniserat. Då de afrikanska 
staterna blev självständiga övertog de kolonialmakternas erfarenheter 
och kopierade deras författningar och administration. 

I dagens Afrika med svaga civila regeringar och förvaltningar har mili
tären stigit in på den politiska arenan och övertagit de civila politikernas 
roller, vilka med eller utan rätt anklagats för inkompetens, korruption 
och nepotism. Philippe Decreane har ingående behandlat de politiska och 
ekonomiska problem som uppstått i de afrikanska staterna efter själv
ständigheten, i sin bok "Vieille Afrique - Jeunes nations" (1983). 1 

Panafrikanismens idehyllades av flertalet afrikanska ledare under kam
pen mot kolonialismen. Samtidigt tonades de inre motsättningarna ned 
för att skapa en enad front. När det politiska oberoendet hade uppnåtts, 
blossade de latenta motsättningarna mellan olika stammar upp. Det från 
Europa övertagna flerpartisystemet utsattes för svåra påfrestningar, då 
stam- och partitillhörighet ofta kom att sammanfalla. De inbördeskrig i 
Afrika som har utlösts av etniska motsättningar tas ofta till intäkt för 
kontinentens politiska omognad. Vad man då glömmer är vilka former 
det europeiska minoritetsförtrycket historiskt tagit sig, från medeltidens 
kätterbål till Hitlertidens gaskamrar.2 

Det stora antalet militärkupper i de nya afrikanska staterna, och tidi
gare i Latinamerika, Väst- och Sydöstasien samt Mellanöstern har lett till 
ökat intresse för militärens roll i dessa stater. Detta märks av det stora 
antal publikationer i ämnet. En del av författarna har gjort komparativa 
analyser, där militären har bedömts som en faktor i det politiska sys
temet.3 Andra har varit intresserade av militären som en elitföreteelse 
och gjort en översikt av de afrikanska armeernas historiska traditioner, 
deras rekrytering och sammansättning med särskild inriktning på offi
cerskåren. 4 

Men vilken inriktningen än tycks vara har resultatet ofta blivit breda 
generaliseringar som motsäger varandra. En del författare ser militären 
som en moderniseringsfaktor, medan andra kommit till den motsatta 



86 

-===-AFRIKA 

slutsatsen att de afrikanska staterna "saknar" en arme, som kunde vara 
en moderniserande och stabiliserande styrka i samhället.5 

S E Finer behandlar i sin bok "The Man on Horseback" (1962), militä
rens roll i politiken. Han anser att militären intervenerar i politiken i en
lighet med nivån på den politiska kulturen i ett land. Ju högre politisk 
kultur (political culture), desto färre möjligheter har militären att in
tervenera, och om de försöker, kommer de att få ett i motsvarande grad 
svagare stöd. Ju lägre nivå den politiska kulturen står på, desto större 
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chanser har militären att få stöd hos befolkningen. Finer hävdar att afri
kanska stater är politiskt svaga och har en ålderdomlig ekonomisk struk
tur. Detta leder till att de välutbildade professionella officerarna interve
nerar i politiken, då de ser som sin uppgift att modernisera samhället.6 

Amos Perlmutter diskuterar i sin bok "The Military and Politics in Mo
dern Times" (1977), olika typer av militära inriktningar. Han anser att tre 
allmänna typer av militär organisation har uppkommit i den moderna na
tionalstaten, var och en som en reaktion på olika typer av den institutio
naliserade civila auktoriteten: 

l. Den klassiska professionella militären finns i det stabila politiska sys
temet.

2. Den pretorianska militären frodas i en omgivning av politisk instabili
tet.

3. Den revolutionära militären är kopplad till en politisk ordning, som är
stabil trots dess ursprung i ett instabilt sönderfallande eller nytt poli
tiskt system.

Perlmutter anser att det som kännetecknar ett pretorianskt samhälle
är att militären dominerar i styrandet av staten. Han analyserar de pre
torianska samhällena utifrån militärens ingripande i politiken. Han på
pekar att när det gäller Afrika är de flesta samhällena pretorianska. Perl
mutters taxonomi av de civil-militära relationerna i u-länderna saknar en 
historisk dimension.7 

De tidigare nämnda författarna har arbetat på makroplanet, de har an
vänt hela världen som undersökningsområde, för att få svar på frågan var
för militärerna intervenerar i politiken. I sina översikter har de med såväl 
i- som u-länder samt demokratier och diktaturer, för att få sina resultat så
generella som möjligt. Andra författare har bedrivit forskning på mik
roplanet och begränsat sig till militären i ett land.

De flesta afrikanska armeer är uppbyggda av kolonialmakterna och har 
präglats av olika europeiska traditioner.8 

Robin Luckham anser att de nya afrikanska armeerna inte hade någon 
yrkeserfarenhet och organisationssammanhållning, vilket gjorde militä
ren svag och sårbar som grupp. I sin bok "The Nigerian Military" (1971), 
ger han en analys av den nigerianska militären under åren 1960.....1967. För 
att kunna kasta ljus över sammanbrottet av auktoriteten inom armen och 
fragmenteringen av denna har han undersökt de militära strukturer som 
Nigeria vid självständigheten ärvt från kolonialarmen.9 

I sin artikel "The Military and Development" (1971), gör B J Dudley 
en ingående beskrivning av den nigerianska militären före inbördeskriget 
medan beskrivningen av militären efter inbördeskriget är mer skissartad 
och rudimentär. 10 

I sin bok "Nigeria in Search of a Stable Civil-Military System" (1981), 
gör J B Adekson en kritisk analys av militärens gradvisa förändring och 
uppträdande samt de civil-militära relationerna i Nigeria efter år 1970. 
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Han analyserar fem huvudteman som var grund för det civil-militära 
tänkandet efter inbördeskriget; försvar, utveckling, demobilisering, de
militarisering och demokratisering. Adekson undersökte 1979 års för
fattning mot bakgrund av de civil-militära relationerna. Han hävdar att 
det var naivt av den konstituerande församlingen att tro att en militär
kupp i framtiden kunde förhindras genom en konstitutionell klausul. 11 

Ovanstående författare har intresserat sig för civil-militära relationer 
och militärkupper. Lennart Limberg däremot har intresserat sig för lit
teraturen i ämnet. I sin artikel teorier och metoder i forskning om "Afri
kas Militärkupper" (1981), analyserar Limberg 12 stycken undersökning
ar publicerade efter 1970, som vardera skildrar en eller flera militärkup
per i sammanlagt 13 afrikanska länder. Vad han var intresserad av var vil
ket källmaterial tidigare författare använt sig av. Källhänvisningarna har 
han sorterat under fyra rubriker: 

I Partsinlagor 
II Officiellt material 

III Pressmaterial 
IV Andra författare 

Han hävdar att vid jämförelse av författarnas källor dominerar grup
perna III och IV. Det är de mest lättillgängliga källorna som dominerar 
samtliga undersökningar . 12 

Syftet med denna uppsats är att undersöka civil-militära relationer i 
Afrika söder om Sahara. Staternas befolkningsmängd i detta område är 
mycket varierande. Det finns få folkrika stater och ett stort antal med li
ten befolkning. 

Jag har valt att göra en komparativ fallstudie av två stora stater i områ
det, Nigeria och Etiopien. Nigeria och Etiopien har olika historiska er
farenheter. Nigeria har en lång period av kolonial administration medan 
Etiopien har en lång historia som självständig stat och en kort tid av kolo
nialt styre. Det är intressant att undersöka om det finns något militärt 
arv, och om ett sådant finns hur den militära traditionen skiljer sig åt i de 
båda länderna. Båda har drabbats av militärkupper. Orsakerna till dem 
kommer att undersökas. Efter militärkupperna drabbades de båda mili
tärregeringarna av regionala utbrytningsförsök, som ledde till väpnade 
konflikter. I Etiopien hade den kejserliga regeringen under början av 
1960-talet även utsatts för utbrytningsförsök av Eritrea, men inte i den 
storleksordning som den som trappades upp efter militärkuppen. Orsa
kerna till de regionala utbrytningsförsöken samt följderna av dem kom
mer att analyseras. 

På grund av inbördeskriget blev både Nigeria och Etiopien beroende 
av utländskt ekonomiskt och militärt bistånd. Hur detta påverkade båda 
länderna kommer att analyseras. De båda länderna har valt olika politis
ka strategier när det gäller att styra, Nigeria ett "västligt liberalt" syn-
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sätt, medan militärregimen i Etiopien valt en marxist-leninistisk ideologi. 
Vilken betydelse dessa politiska strategier haft för inbördeskrigens lös
ningar kommer att analyseras. Hur de olika militärregimerna under tiden 
vid makten förändrades kommer att förklaras. En del av de frågor som 
kommer att behandlas är: 

Finns det något militärt arv? 
Vad orsakade militärkupperna? 
Vilken betydelse hade etniska och regionala olikheter för de regionala 
konflikterna? 
Hur har det utländska beroendet gestaltat sig? 
Vilken betydelse har militärregeringarnas ideologier haft? 

Afrika blev tidigt känt genom greken Herodotos och arabiska förfat
tare och kartografer. Bland dessa kan nämnas Masudi, Ibn-Haukal, Obei
del-Bekri, Ibn-Chaldun, Ibn el-Vardi och Leo Africanus. 13 Afrikas mo
derna skrivna historia började då europeerna tog kontinenten i besitt
ning. Dess historia fram till år 1960 var till stor del Europas kolonialhis
toria. Även efter det att de afrikanska staterna vunnit självständighet är 
nästan all afrikansk historia skriven på europeiska språk. John E Flint ger 
en beskrivning av Nigerias och Ghanas historia i boken "Nigeria and Gha
na" (1966). Han behandlar ländernas olika folkslag samt den politiska 
historien. Det är erövringen och kolonialtiden som han analyserar.14 

I sin bok "Nigeria" av Walter Schwartz (1968), analyserar han sam
hället och politiken i landet. Han börjar sin undersökning från förhisto
risk tid och går fram till uppkomsten av den moderna nationalismen, mili
tärkuppen år 1966 samt diskuterar uppdelning år 1968 av Nigeria i 12 del
stater.15 

R Greenfield har skildrat Etiopiens moderna historia i sin bok från 
1965, "Ethiopia: A New Political History" .16 

I "Etiopien ett u-land i förvandling" (1975), ger Viveca Halldin en 
översikt över Etiopiens historia, politik och ekonomi.17 

Lars Bondestam ger i boken "Feodalismen skall krossas" (1975), del 1 
en historisk bakgrund av det gamla Etiopien, i del 2 koncentrerar han 
framställningen på händelseutvecklingen under 1974. Där redogör han 
för de olika grupperna i samhället och de motsättningar som drev den 
långsamma militärkuppen framåt och det som hämmade den. Han hävdar 
att den politiska omvälvningen år 1974 inte var någon revolution. Den 
skall snarare ses som inledningen till en sådan.8 

Patric Gilkes analyserar i sin bok "The Dying Lion" (1975), några orsa
ker till 1974 års kris i Etiopien. Han identifierar de maktgrupper som var 
relevanta i den etiopiska politiken vid tiden för militärkuppen. Dessa in
volverar inte enbart den centrala administrationen och jordägarearisto
kratin, hävdar han, utan även olika grupper och enskilda som gjort mot
stånd mot kejsaren och regeringen genom uppror eller försök till uppror, 
vilka ägt rum sedan 1941. Han anser att, före honom, inga forskare för
sökt analysera klasstrukturen i Etiopien, och hans undersökning är ett 
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preliminärt försök att identifiera såväl de traditionella klasserna som de 
som tillkommit efter andra världskriget. Det är dessa nya klasser som Gil
kes anser kommer att spela en viktig roll inom Etiopiens politik i fram
tiden.19 

Michael Sahlin behandlar legitimitetsproblemen i sin doktorsavhand
ling "Neo-Authoritarianism and the Problem of Legitimacy, A General 
Study and A Nigerian Example" (1977). Avhandlingen behandlar kon
kret det problem som den nigerianska regimen hade att bemästra under 
åren 1970-1974.20 

Både Nigeria och Etiopien har drabbats av inbördeskrig. Inbördeskrig 
med varierande grader av utländsk involvering har blivit en form av våld i 
det internationella systemet. De flesta av dessa konflikter utbryter i tred
je världen idag. 

John J Stremlau har i sin bok "The International Politics of the Nige
rian Civil War" (1977), studerat inbördeskriget i Nigeria åren 1967-1970. 
Han hävdar bl a att ett år efter Biafras utbrytning hade kriget blivit den 
mest betydande utrikespolitiska frågan i alla opinionsundersökningar 
över hela Västeuropa och USA. Svälten som uppstod i Biafra p g a in
bördeskriget medförde aldrig tidigare skådade mängder av utländskt bi
stånd som i sin tur väsentligt ändrade inbördeskrigets natur och varaktig
het.21

A H M Kirk-Greene behandlade i sin bok "Chrisis and Conflict in Ni
geria" (1971), inbördeskriget i Nigeria. Han undersökte tidskrifter, pro
pagandapamfletter och radiosändningar som berör kriget. Han framhåller 
särskilt tidskrifterna West Africa och Africa Research Bulletin som kor
rekta och objektiva källor när det gäller politik i Afrika. Han ville med sin 
dokumentation av inbördeskriget ge en oengagerad opartisk förståelse 
för vad ledarna på båda sidor i kriget verkligen sade och företog sig under 
dessa månader av krig och konflikt för att man då lidelserna svalnat skall 
kunna göra en vetenskaplig värdering av konflikten.22 

Material som kommer att användas i uppsatsen är ovan nämnda för
fattares arbeten och annan litteratur som behandlar politik och ekonomi i 
Nigeria och Etiopien samt officiellt material. Jag kommer framför allt att 
använda mig av ett stort antal tidningar och tidskrifter som bevakar poli
tiska och ekonomiska händelser i Afrika. 

I de afrikanska länderna är det officiella materialet inte alltid pålitligt 
vare sig det gäller politiska och ekonomiska eller statistiska uppgifter. 
Material som behandlar militären är ofta av ringa värde eller har hemlig
stämplats. Den inhemska pressen som kontrolleras av makthavarna är 
ofta otillförlitlig. 23

I Nigeria utges över hundra tidningar om man räknar såväl dags- som 
fackpress. De flesta tidningar utges på engelska, landets officiella språk. 
Direkt efter inbördeskrigets slut censurerades massmedierna hårt. Mel
lan åren 1979-84 räknades den nigerianska pressen som en av de mest fria 
och självständiga i världen. Efter militärkuppen årsskiftet 1983/84 in
fördes presscencur. 
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Daily Times of Nigeria är den största tidningen i landet. En vetenskap
lig tidskrift, Nigerian Journal of Economic and Social Studies, ges ut av 
universitetet i Ibadan. I Etiopien utges tre dagliga tidningar av press- och 
informationsministeriet. Den största på amarinja, landets officiella språk, 
en på engelska som i praktiken är officiellt språk, Ethiopian Herald, samt 
en på franska. Den etiopiska pressen står nu liksom före revolutionen un
der sträng statlig kontroll och censur. 

Bland de viktigaste historiska tidskrifterna är African Affairs som ut
getts i London från år 1944. I Nigeria utger universitetet i Ibadan sedan 
1966 Journal of Historical Society. Current History of World Affairs som 
har utkommit i Philadelphia USA, sedan 1914, behandlar ofta afrikansk 
nutidshistoria. 

Africa South of the Sahara, Europe Publications är ett stort statistiskt 
verk som ges ut årligen och innehåller även vetenskapliga artiklar om Af
rika, skrivna av framstående afrikanister. Quarterly Economic Review 
ges ut av Economic Intelligence i London med 4 nummer årligen plus 
supplement och är en informativ ekonomisk och politisk tidskrift med sta
tistiska översikter. 

Aktuella händelser i Afrika bevakas av många tidningar och tidskrifter 
som utges framför allt i Västeuropa och Nordamerika. Mest betydande 
är: AED (Africa Economic Digest), London, 52 nr/år, Africa, London, 
12 nr/år, Africa Confidential, London, 25 nr/år, Africa News, Durham, 
N.C., USA, ca 50 nr/år, Africa Now, London, 12 nr/år, Africa Report,
New Brunswick, USA, 6 nr/år, Horn of Africa, Summit, N.J., USA, 4
nr/år, New African, London, 12 nr/år, West Africa, London, 52 nr/år.

Dessa tidskrifter innehåller nyhetsmaterial, samt signerade artiklar 
skrivna av afrikanister. 

2. Historia

2.1 Nigeria 

De viktigaste äldre statsbildningarna söder om Sahara var hausastaterna 
och Bornu-kungadömet, vilka etablerades i nuvarande norra Nigeria un
der 800- och 900-talen och hade sin storhetstid under 1400- och 1500-ta
len. Under 1600- och 1700-talen blev de föremål för det islamitiska fulani
folkets expansionspolitik och uppgick i början av 1800-talet i ett av fulani 
upprättat emirstyrt vasallstatssystem. Vid ungefär samma tid fanns ett 
mäktigt yorubarike i sydväst. I nuvarande sydöstra Nigeria dominerade 
ibofolkets stadsstater, de hade i motsats till hausa och fulani inte större 
samhällsbildningar än en grupp byar styrda av byråd. Ibos kom tidigt i 
kontakt med portugiser och engelsmän och anammade europeiskt livs
mönster och religion. Hos yorubafolket i sydväst var hierarkin markan
tare än hos ibo men inte så påtaglig som hos hausa. Yorubaland var upp
delat i kungadömen, och varje by hade en hövding som ofta tillsattes ge
nom arv. Både ibo och yoruba var engagerade i slavhandeln. 

Under 1800-talet förbjöd Storbritannien all slavhandel, och slöt ett av-
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tal med yorubahövdingen i Lagos. Men hans undersåtar, som levde på 
slavhandel, störtade honom, vilket ledde till att britterna annekterade 
Lagos som brittisk koloni år 1861. 

Ar 1866 bildades Royal Niger Company, som fick rättighet att såväl be
driva handel i området kring floden Niger som att administrera området. 

När de västeuropeiska stormakterna på Berlin-kongressen 1885 skulle 
dela upp Afrika mellan sig krävde Storbritannien att området kring Niger 
skulle förklaras som brittiskt protektorat, Protectorate of Southern Ni
geria. 

Norra Nigeria behärskades fortfarande av Royal Niger Company, men 
år 1900 sade den brittiska regeringen upp företagets rättigheter och för
klarade även detta område för protektorat, Protectorate of Northern Ni
geria. Frederick Lugard utsågs till chef. 

Lugard försökte genom förhandlingar få de lokala härskarna att erkän
na det brittiska protektoratet. När detta misslyckades använde han va
penmakt. Införandet av kolonialstyre uppnåddes med minimal militär-
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styrka. Lugard erövrade alla de mäktiga emiraten i Nordnigeria under 
åren .1901-1903 med några hundra utbildade afrikanska soldater under 
befäl av en handfull europeiska officerare. Bornu-staten kapitulerade 
utan strid, men 1903 fick Lugard sätta in militära styrkor mot emiraten 
Sokoto och Kano. Den militära styrkan, under överste Morland, som in
tog den stora staden Kano uppgick till 24 officerare och 780 man, de be
segrade armeer på flera tusen man. Lugards arme var primitiv sedd i mo
derna organisations- och tekniska termer, då den använde sig av klassisk 
militär fyrkantsformation samt hade minimalt artilleristöd. 

Den största delen av norra Nigeria lade Lugard under sig med hjälp av 
indirekt styre. Det innebar att de emirer som erkände Storbritanniens 
överhöghet och därtill avskaffade slavhandeln kunde fortsätta att styra 
sina områden. Emirerna var ansvariga inför en brittisk guvernör.24 

Lugards sätt att styra kan beskrivas som ett klassiskt exempel på mili
tarism i regeringen. Ur hans militära tänkande uppstod det system av en
mansstyre som han inrättade och som återspeglade militära snarare än 
civila hänsyn. Istället för ett kommersiellt centrum som regeringssäte val
de han en serie militära högkvarter skilda från landets ekonomiska liv, 
och istället för erfarna kolonialtjänstemän valde han avsiktligt "officerare 
och gentlemen" utan föregående erfarenhet, som sina administratörer. 25 

Lugards doktrin om det indirekta kolonialstyret passade mycket bra i 
Nordregionen där de existerande traditionella styrelsestrukturerna var 
starka, med en centraliserad hierarkisk uppbyggnad. De hade utövat en 
kontinuerlig administrativ och rättslig kontroll på hierarkisk basis genom 
formella styrelsesätt och hade monopol på militärmakt tills det kolonial
makten övertog denna. Därför bildade de en god grund för den indirekta 
styrelseformen. Kolonialmakten effektiviserade och konsoliderade det 
traditionella styrelsesystemet, något som bidrog till att konsolidera de 
traditionella politiska och religiösa eliternas maktpositioner. 

Det indirekta kolonialstyret blev tillämpat också i Syd-Nigeria. Ingen
stans blev det så effektivt som i emiraten i nord. Det gick även bra att till
lämpa i väst. Dessa gamla yoruba-kungadömen hade i likhet med emira
ten i nord ett hierarkiskt och centraliserat styrelsesystem med specialise
rade funktioner, även om den indirekta styrelseformen ur effektivitets
synpunkt inte var fullt lyckad. På en del enstaka ställen gick den inte att 
genomföra. 

Med undantag för emiraten i nord fick Nigeria ett blandat indirekt
direkt kolonialstyre. I Syd-Nigeria var det övervägande direkt. De tradi
tionella eliterna i syd, som under kolonialperioden inte hade samma makt 
som motsvarande eliter i nord, fick således inte i samma utsträckning sina 
ma�tpositioner konsoliderade genom kolonialstyret. 26 

Aven andra olikheter mellan de olika delarna av Nigeria blev accen
tuerade genom den form för kolonialstyre som blev genomförd från brit
tisk sida med verkningar inpå 1900-talet. En av dessa var att moderni
seringsimpulserna sattes in under olika tidpunkter i de olika områdena av 
Nigeria. 
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Nord-Nigeria är i dag övervägande islamiskt, bortsett från att det finns 
en del olika animistiska religioner. Britterna förpliktigade sig i början av 
1900-talet att inte stödja kristen mission i det isJamiska nord. Detta ledde 
till att den kristna missionen inte fick något fotfäste i nord, bortsett från i 
regionens mittbälte. I Syd-Nigeria bildades en omfattande kristen mis
sionsverksamhet. Detta ledde till att konkurrerande religioner kom att 
dominera olika områden i Nigeria. Islam dominerade i nord, olika kristna 
trosriktningar dominerade i öst, medan i väst islam och kristendomen ba
lanserade varandra. En sak som hade stor betydelse, var den kristna mis
sionen med sina missionsskolor. Det var de som ensamma dominerade 
skolundervisningen fram till efter andra världskriget, då den statliga un
dervisningen tilltog. Missionsskolorna bidrog till landets utveckling, då 
främst i den sydliga regionen, medan Nordregionen blev tillbakasatt då 
det gällde "västlig" utbildning. Denna utveckling har kommit att prägla 
den politiska utvecklingen i Nigeria. 

I början av 1920-talet började nigerianerna resa krav på självständighet 
från Storbritannien. Den nationella rörelsen bestod före andra världs
kriget av tre partier grundade på folkgruppstillhörighet. Hausa-fulani 
stödde Northern People's Party, yorubastammen stödde Action Group 
och ibofolket National Council of Nigeria.27 

Nationaliströrelserna växte först fram i Syd-Nigeria och hade sitt upp
hov hos de nya politiska eliterna, folk med fria yrken, lärare och andra in
tellektuella, affärsmän, entreprenörer, funtkionärer och fackorganisera
de arbetare. I öst dominerade dessa grupper den nationalistiska rörelsen. 
I väst bestod den av en koalition mellan de gamla och nya eliterna - men 
initiativet låg hos de sistnämnda. I nord växte den nationalistiska rörelsen 
fram vid en långt senare tidpunkt, först i begynnelsen av 1950-talet. Den 
var här en förlängning av nationalismen; men samtidigt var den även en 
reaktion på nationalismen i syd, och riktad mot denna. Den sistnämnda 
utvecklingen dominerades av de traditionella politiska eliterna, i allians 
med de moderata från den fåtaliga nya eliten. 

Efter det att Nord- och Syd-protektoraten slogs samman år 1914 fort
satte områdena som två olika provinser, men kronkolonin Lagas behöll 
sin speciella status fram till 1951. Det var ingen förbindelse mellan regio
nerna. Generalguvernörsämbetet var nästan den enda sammanhållande 
länken. Protektoratet i Söder blev efter år 1900 indelat i tre administ
rativa grupper av provinser. Dessa slogs senare samman till en administ
rativ enhet. 

År 1939 delades Södra regionen i två provinser, Väst och Öst. Strax 
före andra världskriget var Nigeria uppdelat i fyra administrativa enheter, 
kronkolonin Lagas samt tre provinser, Väst, Ost och Nord. Under andra 
världskriget delegerade centraladministrationen i Lagos en stor del av 
myndigheten till de tre administrativa enheterna i provinserna.28 

Efter andra världskriget fick Nigeria i rask följd flera författningar. År 
1945 utformades Richardsförfattningen, uppkallad efter generalguvernö
ren, som trädde i kraft 1947. Det upprättades ett lagstiftande råd i cent-
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r11:m och regionala lagstiftande församlingar i Kaduna (Nord), Enugu 
(Ost), och Ibadan (Väst). Samtidigt skedde det en decentralisering av ad
ministrationen från centralregeringen till de regionala regeringarna. Des
sa skulle välja 5 representanter var till det nationella lagstiftande rådet. 

Nigerianerna hade haft litet inflytande på utformningen av Richards
författningen, och den angreps våldsamt av nationalisterna bl a av denna 
anledningen. Den fick kort varaktighet. Samma år som den trädde i kraft, 
blev en ny generalguvernör utnämnd av en nytillsatt regering. Han tog 
omgående upp frågan om en revision av författningen. 

Macpherson-författningen av 1951 förde den formella tyngdpunkten av 
styrandet tillbaka till centrum. Andra förhållanden verkade emellertid i 
motsatt riktning. I praktiken kom de regionala enheterna att bilda själva 
fundamentet för centrums konstitutionella maktposition i förhållande till 
regionerna. Detta gjorde sig gällande både i det lagstiftande och det 
verkställande centralorganet där medlemmarna kom att representera de 
regionala organen. I praktiken kom de att uppträda som delegater för 
sina regioner. 

Nästa författning - Lyttleton-författningen av 1954 -lade tyngdpunk
ten i regionerna. Förvaltnings- och rättsapparaten blev starkt regionalise
rad. De federala organen byggde som tidigare på regional representation. 
Detta bestämde den verkliga maktfördelningen.29 

Regione�ra i Nigerianska federationen fick inre självstyre vid olika tid
punkter - Ost och Väst-regionen 1957, Nord-regionen först 1959. Detta 
visar det försprång som Syd hade i moderniseringsprocessen. 

Författningsrevisionerna 1957 och 1958 ändrade inte det tidigare 
mönstret. Då Nigeria blev sj�lvständig stat 1960 var det som en federal 
stat med tre regioner, Nord, Ost och Väst samt federala territoriet Lagas. 
Federationen hade en centralregering och ett federalt parlament med två 
kamrar. Representanthuset var valt i lika stora enmans-valkretsar. Sena
ten hade 12 medlemmar för varje region, utnämnda av de regionala rege
ringarna. 

Regionerna fick en regionalregering med en premiärminister i spetsen 
och en lagstiftande församling och ett "House of Chiefs". De regionala 
organen hade betydande funktioner. Utrikespolitik och försvarspolitik, 
högre utbildning, valutapolitik, immigration och emigration hörde till 
den federala regeringens funktioner. Under tiden fram till den första mili
tärkuppen i januari 1966 skedde några få författningsmässiga ändringar. 
Nigeria fick en republikansk statsform år 1963.30 

2.2 Etiopien 

Etiopiens moderna historia kan sägas börja år 1855, då en av landets 
stamfurstar kröntes till kejsare under namnet Tewodoros II. Etiopien 
som på denna tid kallades Abessinien och endast utgjordes av de "krist
na" högländerna i norr, var mer utvecklat än övriga Afrika söder om Sa
hara med avseende på produktionssättet och den politiska strukturen. 
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Etiopiens feodalism vilade på ett hierarkiskt system med guvernören i 
toppen, under honom guvernörer av lägre grad osv, ned till den breda ar
betande massan av bönder. Makten låg hos kejsaren, adeln och kyrkan. 
Med det överskott som producerades kunde toppskiktet på denna feodala 
hierarki föda väldiga armeer. Armen var emellertid inte en enhetlig 
stridsorganisation. Det traditionella systemet för rekrytering fungerade 
så att varje guvernör skulle leverera trupper vilkas storlek stod i propor
tion till den jordareal han förfogade över. Bönderna skulle alltid vara be
redda att gå ut på krigståg och förväntades utan ersättning tillhandahålla 
hästar, vapen och proviant. De flesta trupper värvades genom det feodala 
systemet. Varje provinsguvernör samlade sina närmaste män under sig, 
dessa samlade i sin tur sina män, var och en uppbådade sina vasaller o s v, 
tills hela den disponibla väpnade styrkan hade mobiliserats. Dessa tjäns
ter var i hög grad obligatoriska. Varje feodalherre förde befäl över sina 
egna officerare och manskap, de var främst lojala mot honom och inte 
mot ett överkommando eller överbefälhavare. 31 

Kejsare Tewodoros hade uppemot 100.000-200.000 man under vapen, 
kejsare Yoannes sägs ha mobiliserat upp till 200.000 man och Menelik II 
(regent 1898-1913) förmodligen något färre, men i gengäld var hans trup
per bättre utrustade. Alla tre kejsarna var mycket krigsmedvetna och i 
synnerhet de två senare importerade såväl militära rådgivare som vapen 
från Europa. 

Under perioden 1868-1896 utkämpades femton stora slag mot inkräk
tande engelsmän, egyptier, dervischer (muslimskt brödraskap från Su
dan) och italienare. Många av dessa krig var förödande för ekonomin, 
handelsvägar skars av, hungersnöd uppstod och befolkningen minskade 
tidvis i storlek. Men även fiendestyrkorna decimerades ju längre in i lan
det de trängde och nådde aldrig sitt slutliga mål att lägga Etiopien under 
sig. 

I mars 1896 utkämpades det största slaget i landets historia, en ita
liensk invasionsarme tågade mot Addis Abeba, men led ett avgörande 
nederlag vid Adua. Etiopiens seger fick de europeiska stormakterna att 
erkänna Etiopien som en jämlik och oberoende stat med egna intressesfä
rer. 

År 1906 ingicks ett tremaktsfön:�rag mellan England, Frankrike och 
Italien, där Italien blev förloraren. Overenskommelsen gjordes över Me
neliks huvud och garanterade Etiopien formellt oberoende och kejsarens 
överhöghet, men hans utrikesförbindelser måste gå via stormakterna och 
dessa garanterade samtidigt att främja landets ekonomiska utveckling. 
Fördraget räddade Etiopien från att totalt kontrolleras av någon främ
mande makt fram till år 1935. 32 

Vid sitt trontillträde 1916 insåg Haile Selassie nödvändigheten av att 
bryta armens decentraliserade auktoritetsstruktur. Unga män skickades 
till europeiska militärakademier för officersutbildning samtidigt som 
europeiska officerare engagerades som instruktörer för att skapa en pro
fessionell arme och inprägla nationella identitetsvärden i den kejserliga 



97 

armen. Omedelbart före Mussolinis invasion år 1935 bestod den moderna 
kejserliga armen av ca 15.000 man och en polisstyrka på 3.000 man. Men 
både numerärt och när det gällde utrustning var denna styrka underläg
sen invasionstrupperna.33 

Etiopien hölls ockuperat av italienarna från 1936 till 1941, då landet 
befriades av brittiska trupper och kejsaren kunde återvända från sin 
landsflykt. 

Vid återvändandet var Selassies ställning starkare än när han lämnade 
landet. Provinsadeln hade försvagats under kriget. Deras militära funk
tioner kom mer och mer att upphöra genom att kejsaren organiserade en 
yrkesarme under sitt kommando. Selassie gav högsta prioritet till utveck
ling av en modern militärstyrka omedelbart efter befrielsen 1941. Natio
nalbudgetåret 1943/44 kanaliserades 38 % till försvaret. Med bistånd av 
England och Sverige, och senare USA, ökade de kejserliga styrkorna 
både i antal och effektivitet. Flygvapnet byggdes upp med hjälp av sven
ska och amerikanska instruktörer. Flottan har bl a byggts upp med hjälp 
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av norska instruktörer. 34 Det finns inga officiella siffror för militärens nu
merära tillväxt mellan åren 1941 - 1964. En grov beräkning ger mellan 
25.000-35.000 man, alla vapenslag inbegripna. Donald N Levin hävdar 
att den faktiska siffran för 1964 var 

Kejserliga livvakten 
Den reguljära armen 
Flygvapnet 
Flottan 

Totalt 

6.000 man 
24.000 -"-
1.300 -"-
3.000 -"-

34.300 man. 

Under den italienska ockupationen existerade en mängd gerillaför
band, som mer eller mindre effektivt stod emot de utländska invaderar
na. De var till största delen organiserade under ledning av medlemmar av 
den traditionella aristokratin. Kejsaren såg faran av beväpnade enheter 
utanför hans personliga kontroll, under kontroll av dem som var mot
ståndare mot hans centraliserings- och moderniseringspolitik. Dessa 
"patriotiska band" blev officiellt upplösta 1942 men deras medlemmar 
tillläts behålla sina vapen. I avsikt att ha central kontroll över dessa blev 
en löslig territoriell arme organiserad. Dess huvuduppgift var inte att vara 
en stark militärorganisation, utan att kontrollera inre oroligheter främst 
p g a arbetslöshet och stråtröveri. Under tiden fram till 1950 blev dess 
medlemmar upptagna i den reguljära armen eller den nybildade nationel
la polisen. Under 1950-talet existerade inte den territoriella armen, men 
1959 återupprättades den och skulle vara hjälpstyrka till den reguljära 
armen i krigstid, samt upprätthålla den inre säkerheten i fredstid.35 

Den etiopiska polisen var starkt militariserad och stationerad inom he
la landet. Specialenheter var militärt utrustade och utbildade för att kuva 
upplopp i städerna och gerillakrig, de var utbildade och utrustade av Is
rael. Polisens tunga militära utrustning var en del av kejsarens politik, för 
att uppväga att den militära styrkan numerärt hade minskats från 30.000 
man till 20.400 man 197336 

De privata armeerna kontrollerades av enskilda, och då vanligen av 
jordägare. De har traditionellt använts till att indriva skatter och säkra 
den sociala ordningen på feodalgodsen. 

Etiopien hade under många år haft de mest moderna vapnen i det svar
ta Afrika. Det var den största vapenimportören och svarade för 12 % av 
kontinentens totala import under perioden 1950-1969. 37 

Den etiopiska militären hade under Selassies regim en mycket kompli
cerad befälsstruktur, ett verk av kejsaren, för att permanenta hans poli
tik. Kejsaren hade en personlig generalstab som agerade självständigt och 
inte var kontrollerad av överkommandot. Denna invecklade organisation 
överfördes även till de paramilitära styrkorna och suddade då ut gränser
na i det hierarkiska befälsmönstret, så att det fanns få synliga tecken på 
en uppdelning mellan reguljära och paramilitära enheter. De paramilitära 
styrkorna innefattade: 



Den territoriella armen 
Polisen 
De privata armeerna. 38 
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Soldaterna i Selassies stående arme kom främst från Amhara och 
Tigrestammarna, som utgjort de statsbärande grupperna, samt Oromo 
(Galla) den största stammen. Då det gällde officerarnas etniska och so
cio-ekonomiska bakgrund var 53 % Amhara, 26 % Aderi och 8 % Oro
rna, 13 % ej identifierade. Av officerarna kom 11 % från överklassen, 53 
% medelklassen, 21 % fattiga lägre klasser, 3 % bondeklass och 12 % ej 
identifierade. Den typiska officeren var en Amhara med medelklassbak
grund. Både deras etniska och sociala ställning försåg Selassie med en 
fullständigt lojal officerskår när det gällde hans landsbygdspolitik.39 Mo
derniseringen inom militären ledde till att den gamla generationens aris
tokratiska generaler ersattes med en ny officerskår ur medelklassen, väl
utbildade, professionella karriärofficerare. Denna förändring inom offi
cerskåren möjliggjorde för Selassie att minska den feodala makten och sä
kerställa hans överhöghet. 

Kejsarens centralistiska politik var fördelaktig både för militären och 
stadsbefolkningen, och ledde till intressegemenskap dem emellan, medan 
jordägare och bönder motsatte sig centraliseringen. 

Den traditionella formen av militär organisation var inte en stående 
arme. Detta fick till resultat en total sammansmältning av de militära och 
politiska rollerna. Selassies politik skiljde formellt de båda områdena åt, 
men gamla mönster för politisk involvering blev kvar, genom att militärer 
utnämndes till poster inom regeringen och till guvernörer. När de ut
nämndes till civila poster behöll de sina militära titlar. Bland grupper av 
etiopier, såväl civila som militärer, som erhöll modern utbildnig spred sig 
en känsla av att regimen hindrade modernisering av landet.40 

Etiopiens konstitution under Selassie-regimen daterade sig från 1955. 
Liksom landets första konstitution av år 1931 var den huvudsakligen kej
sarens eget verk. Inom konstitutionens ram låg formellt och även i prak
tiken den högsta verkställande och lagstiftande makten samlad hos kej
saren. I spetsen f9.r regeringens ministerråd stod en av kejsaren utsedd 
premiärminister. Ovriga regeringsmedlemmar utnämndes av kejsaren på 
förslag av premiärministern. Ministrarna var ansvariga inför kejsaren. 

Parlamentet bestod av senat och deputeradekammare. Senatorerna ut
sågs av kejsaren på 6 år medan deputerade valdes genom allmänna val 
vart fjärde år. Alla infödda etiopier över 21 år hade rösträtt.41 

Under 1960-talet uppstod i Etiopien ett antal upprorsrörelser, som ofta 
hade förankringar i motsättningar mellan den etiopiska centralregeringen 
och den aktuella regionen sedan lång tid tillbaka. Den äldsta regionala rö
relsen fanns i Eritrea. Eritrea har genom sin kuststräcka vid Röda havet 
ett synnerligen strategiskt läge för Etiopien. Eritrea hade tidigare varit 
internt förbundet med föregångarna till dagens Etiopien, men mellan 
åren 1890-1941 var Eritrea italiensk koloni och därefter under brittisk 
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militärförvaltning fram till 1952. Efter det italienska sammanbrottet skul
le stormakterna avgöra Eritreas framtid. De sände en delegation för att 
utröna invånarnas önskemål. Delegationen kom inte fram till någon lös
ning då eritreanerna var oense inbördes. Det största partiet i Eritrea, som 
hade såväl islamiska som kristna medlemmar, önskade samgående med 
Etiopien. Andra grupper ville självständighet, antingen bara för Eritrea 
eller tillsammans med den etiopiska grannprovinsen Tigre.42 

Problemet överlämnades därför till Förenta Nationerna (FN). Genom 
FN-beslut förenades det då med Etiopien, vars regering skulle handha 
utrikespolitiken, försvar, finanser och utrikeshandel. I övriga frågor skul
le Eritrea vara autonomt med eget parlament. 

Förutsättningarna för samarbetet mellan Eritrea och Etiopien var inte 
de bästa. Demokrati med flerpartisystem rådde i Eritrea, medan Etiopien 
styrdes av en enväldig härskare. De vaga formuleringarna i federations
urkunden och andra dokument inbjöd också till skiljaktiga tolkningar, vil
ket ledde till att administrationen i Eritrea "etiopiserades". Det gradvisa 
uppgivandet av den eritreanska självständigheten kulminerade år 1962. 
Under oklara omständigheter röstade det eritreanska parlamentet för 
Eritreas uppgående i Etiopien. 

Redan år 1961 hade en befrielserörelse, Eritrean Liberation Front, 
(ELF), inlett en väpnad kamp för ett fritt Eritrea.43 

3. Civil-militära relationer Nigeria och Etiopien
3.1 Militärkupperna

Det allvarligaste hindret för Nigerias självständighet, som proklamerades 
den 1 oktober 1960, var inte motsättningarna mellan England och kolo
nins olika stammar och provinser, utan den interna motviljan mot samar
bete över stamgränserna. 

I december 1959 hölls val till representanthusets 312 platser. Northern 
Peoples Congress (NPC), det parti som nästan totalt dominerar i Nord
nigeria, tog 142 av platserna i det nya parlamentet. För att kunna bilda 
regering tvangs dock NPC med 142 av de 312 mandaten att alliera sig med 
dr Nnamndi Azikiwes Nationat Council for Nigeria and the Cameroons 
(NCNC) som hade sin styrka i Ostnigeria och hade 81 platser i parlamen
tet. Action Group hade sitt fäste i västra Nigeria och blev med 72 platser 
det största oppositionspartiet. År 1960 utropades Brittiska Nigeria till en 
självständig stat inom Brittiska samväldet. Nigerias förste president blev 
ibopolitikern Azikiwe, och förste premiärminister blev sir Abubakar Ta
fawa Balewa från Northern Peoples Congress. Förutom de redan exis
terande tre regionerna bildades ännu en i mellersta Nigeria. Många mi
noriteter var rädda för att bli dominerade av de tre stora folkgrupperna 
och ville bilda ännu fler delstater. Efter folkräkningen 1962 beskyllde de 
södra regionerna de norra för att ha trissat upp invånarsiffrorna i avsikt 
att få större inflytande i huvudstaden Lagos. I nordregionen fanns enligt 
folkräkningen 30 miljoner invånare mot 12 i öst och 11 i väst.44 
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Nordregionens starka dominans över Nigerias politiska liv har varit det 
stora dilemmat sedan Nigerias oberoende. Tidvis har det förekommit ten
denser till enpartistat, och dåvarande premiärministern i mellanvästra 
regionen, Dennis Osadebay, hävdade 1964 att ett slopande av mångparti
systemet inte bara skulle ta död på NPC:s dominans utan även ge Nigeria 
en stark och enad regering på federal bas. Fram till 1966 fördes en för
lamande kamp mellan de rivaliserande grupperna om den federala mak
ten. År 1965 bröt det ut våldsamma strider i den västra regionen och 
2.000 människor dödades. Regeringen var oförmögen att få slut på stri
derna mellan de många rivaliserande folkgrupperna och politiska partier
na. 45 

Militären i Nigeria ökade i numerär från några få tusen man 1958 till 
10.500 år 1966 och militärbudgeten växte i motsvarande grad. Kontrollen 
över de militära styrkorna överlämnades av Storbritannien till den nige
rianska regeringen 1960. Åren 1964--65 övertogs befälet över trupperna av 
inhemska officerare. De "satrapiska" underofficerarna i kolonialarmen 
blev befälhavande generaler under de första självständighetsåren. De nya 
officerarna av nästa generation var män som hade utbildats vid den eng
elska militärakademin Sandhurst och var antagonistiska mot de gamla 
"underofficersgeneralerna". Sprickan var mellan två generationer och 
mellan två olika militära inriktningar dvs mellan den satrapiska och den 
professionella militären. På grund av militärens numerära tillväxt och 
rekryteringspolitik var 60 % av officerarna i den nigerianska armen år 
1966 under 25 år, vilket ytterligare bidrog till generationsklyftan.46 

De unga Sandhurst-utbildade officerarna hade fått europeisk professio
nell militärutbildning och blivit indoktrinerade, att de var utbildade för 
externa krig, och inte för att användas som en polisstyrka inom landet. 
Officerarna kände sig degraderade när armen användes för att slå ner inre 
oroligheter. 

Spänningarna mellan de "satrapiska" och den Sandhurst-utbildade mi
litären ökade när den civila regeringen splittrades av inre politiska stri
der. Detta ledde till att de yngre officerarna intervenerade i landets poli
tik i januari 1966.47 

På grund av det konstitutionella sammanbrottet i Nigeria och tillstån
det i den västra regionen mottogs militärkuppen den 15 januari 1966 näs
tan överallt positivt. 

Det var yngre officerare, främst från ibo, som hade planlagt och utfört 
kuppen. I norr sköts sarduanen av Sokoto, NPC:s president och regional 
premiärminister i Nordregionen. I Lagas bortfördes NPC:s federale 
premiärminister och dödades tillsammans med sin finansminJster. Även 
Västregionens premiärminister dödades. I Mellanväst- och Ostregionen 
skonades alla politiker. 

Den federala regeringens kvarlevande ministrar sammanträdde och 
överlät all myndighet till militären. Generalmajor Aguiyi Ironsi införde 
undantagstillstånd i hela Nigeria och bildade en militärregering. De unga 
officerarna som planerade och verkställde kuppen ställdes åt sidan.48 
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Januarikuppen efterlämnade likväl bitterhet. Höga officerare hade 
mördats, endast en var ibo. Nästan alla kuppmakarna var ibo, liksom mi
litärregeringens ledare. Ironsi omgav sig dessutom med ibo-officerare. De 
tidigare ledarna i norr började efter hand återvinna kontrollen och gick 
emot militärregeringens försök att bilda en enhetsstat 

Emirerna i norr uppnådde de eftergifter de syftade till: militärregering
en lovade att inte fatta viktiga politiska beslut utan att de på förhand råd
frågats. På befallning av sultanen av Sokoto avstannade oron. 49 

Militären agerade i inrikespolitiken för att rädda det militära etablis
semangets "ära" och nationen. Detta ledde till sammanbrott för den mili
tära kårandan och kollektivet. Den militära sammanhållningen försvann 
då armen slutade att ha den funktion den var utbildad till.50 

En motkupp ägde rum under juli 1966. Denna gång var det officerare 
från norr förlagda i söder, som gjorde uppror. De förde bort och mördade 
Ironsi och tog kontroll över militären i väst. Kuppen hade udden riktad 
mot ibo-officerare och många av dem mördades. Militärregeringens nye 
ledare och statschef blev överstelöjtnant Yakubu Gowon från en minori
tetsstam i Nordnigeria.51 

De två kupperna hade å�tadkommit en djup klyfta i officerskåren 
mellan ibo och de övriga. I Ostregionen avväpnades officerare och solda
ter fr�;n norra Nigeria och tvingades att lämna området. Militärguvernö
ren i Ostregtonen, överstelöjtnant Odumegue Ojukwu förklarade att sol
dater från Ostregionen inte längre tryggt kunde uppehålla sig i samma 
förläggningar som soldater från norra Nigeria. Han erkände inte Gowon 
som sin överordnade och hävdade, att han inte vågade delta i de federala 
organ, som han var medlem av på grund av oro för sin säkerhet. 

Konflikten gick nu längs etniska linjer, vilket båda sidor betonade. Den 
nya federala regeringen framställde den första militärkuppen som en ibo
kupp ��r att främja ibos intressen på de övriga etniska gruppernas bekost
nad. Ostregionens regering framställde den andra kupp�µ som ett an
grepp från emirerna i norr, riktat mot ibo och folken i Ostregionen.52 

Genom ett nytt dekret blev Nigeria åter en federation och de fyra re
gionerna återupprättades. Delegationer från dessa sammankallades för 
att förhandla om Nigerias nya författning. Konferensen enades om att Ni
geria skulle fortsätta som en politisk enhet med en federal regering och 
ett federalt parlament med makt bl a över utrikespolitiken, gemensamma 
servicetjänster och kommunikationer. Armen skulle regionaliseras och 
uteslutande bestå av soldater och officerare från den egna regionen. Det 
rådde enighet om att Nigeria skulle indelas i flera delstater. 53 

Under tiden hade våldsamma oroligheter brutit ut i norr. I städerna i 
norr blev ibo dödade, även i väst kände ibo sig hotade och flydde till öst. 
Oroligheter och aktioner mot hausa förekom i öst. Motsättningarna gick 
nu med ökad styrka efter etniska skiljelinjer.54 

Under hösten 1966 och våre� 1967 genomförde överstelöjtnant Ojukwu 
en rad åtgärder, som avskar Ostregionen från den övriga federationen. 
Gowon försökte bibehålla Nigerias federala status samtidigt som han 
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upphävde Ironsis dekret om en enhetsstat. Ojukwu ansåg att endast ett 
lösligt statsförbund eller en konfederation kunde rädda landet från sön
derfall. Militärregeringen ställdes inför en ännu värre kris än den som 
hade utlöst det militära maktövertagandet - Biafrakriget.55 

I Etiopien var politska partier förbjudna, men illegala oppositions
grupper fanns, och 1960 gjordes ett misslyckat försök till statskupp. Det 
var främst en avdelning ur kejsarens livvakt som revolterade mot sin härs
kare, men den övriga militären räddade tronen åt kejsaren. Armens lojali
tet hade varit omvittnat stark, vilket dock inte hindrade att man i sam
band med kung Farouks av Egypten avsättning och armens makttillträde 
år 1952 fann det lämpligt att höja alla militärlöner i Etiopien med 50 %. 

Den politiska situationen i Etiopien hade utifrån verkat stabil fram till 
kuppförsöket 1960. Men en ny samhällsgrupp började växa fram, tjäns
temän, officerare, universitetsstuderande och lärare. Det var inom detta 
skikt som revolutionen hade sitt stöd. Under slutet av 1960-talet och bör
jan av 1970-talet hade studenterna kommit i öppet motsatsförhållande till 
regeringen. Demonstrationer mot Etiopiens relationer till USA hade 
krossats av polis och militär i Addis Abeba. En hungerkatastrof som un
der 1973 drabbade Etiopien och i de mest utsatta provinserna Wollo och 
Tigre krävde 200.000 dödsoffer, uppenbarade svåra missförhållanden in
om den etiopiska förvaltningen. Torka och de internationella oljepris
höjningarna medförde snabbt stigande levnadsomkostnader. I februari 
1974 genomfördes en landsomfattande militärrevolt, "Februarirörelsen", 
som hade föregåtts av myterier i Negelle under januari och Asmara under 
februari. 

Militären krävde till en början endast högre löner, men ställde snart 
långtgående politiska krav, regimskifte, yttrandefrihet och pressfrihet, 
demonstrationsrätt och jordreform samt rätt att bilda politiska partier. 

Det stod efter en tid klart att den verkliga makten i landet hade över
gått till militären, som genom det provisoriska militära förvaltningsrådet 
"Dergen" ledde utvecklingen bakom kulisserna. Trots att militären hela 
tiden betygade sin lojalitet mot kejsaren, inskränktes hans makt bit för 
bit. Kejsaren blev alltmer isolerad genom att hans rådgivare, liksom 
många medlemmar av aristokratin, arresterades. I september 1974 avsat
tes kejsare Selassie, och hans son Asfa Wossen utsågs till hans efterträda
re, men tillträdde aldrig. I mars 1975 förklarades han ha förlorat sin rätt 
till tronen. Militärrådet som övertog ledningen av landet bestod till en 
början av 120 yngre militärer upp till majors rang. De utsåg general Aman 
Mikael Andom till ordförande. Han behöll samtidigt sin tidigare post som 
försvarsminister. Inom militärrådet fanns stora motsättningar mellan oli
ka fraktioner. En radikal grupp ville göra rent hus med det gamla feodala 
systemet, medan en annan grupp ville gå försiktigare fram. Så småningom 
uppstod motsättningar mellan militärrådet och Andom, främst rörande 
provinsen Eritrea, där det sedan början av 1960-talet fanns en aktiv be
frielserörelse. General Andom motsatte sig även att någon avrättades 
utan rättegång. En grupp inom militärrådet krävde att han skulle avgå. 
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Den 23 november 1974 dödades Andom, och samma dag avrättades på 
order av militärrådet 59 tidigare regeringsmedlemmar, tjänstemän och 
militärer av olika grader utan rättegång. Några dagar efter Andoms död 
trappades kriget upp mot befrielserörelsen i Eritrea.56 

3.2 Konflikternas orsaker 

Det är intressant att jämföra inbördeskrigen i Nigeria och Etiopien, då 
grundorsakerna till konflikterna i bägge länderna är likartade. Både Eri
trea och Biafra har politiskt svaga band till det politiska centret i sin stat. 
Befolkningen i Eritrea har långvarig historisk och kulturell anknytning till 
det etiopiska folket, men utvecklade sin egen identitet under perioden 
som italiensk koloni. 57 

Jämfört med folket i Eritrea hade ibo färre historiska band med de öv
riga folken i Nigeria, men efter 1914 administrerades landet av en gemen
sam kolonial styrelse. Det koloniala styret baserades på ett system av in
direkt styre,58 tillämpligt för de flesta stammar i Nigeria, men dock inte 
för ibo. Den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen skedde i 
snabbare takt i såväl Biafra som Eritrea än i ländernas politiska centra. 
Befolkningen i de båda perifera regionerna hade mindre inflytande i hu
vudstaden än vad deras ekonomi och prestationer enligt deras egna för
väntningar borde berättiga dem till. Dessa känslor hos befolkningen att 
ha berövats sin egentliga politiska ställning gav symboliskt stöd såväl åt 
ibo som Eritreas nationalistiska ideologi. I den ännu pågående kampen i 
Eritrea uppstod nationalism ur en mosaik av olika etniska och religiösa 
grupper. Denna nationalistiska känsla var bräcklig, då den var delad mel
lan kristna och muslimer, radikala och icke radikala. Inte desto mindre 
utvecklades nationalismen i Eritrea ur en gemensam kolonial erfarenhet, 
stödd av det faktum att en snabbare ekonomisk utveckling skilde dem 
från resten av Etiopien. 

I Nigeria skapades en känsla av ibo-nationalism delvis genom propa
ganda inom regionen.59 Federationen erbjöd inte längre samma fördelar 
som tidigare för ibo. De hade även mist den maktposition i Lagas som de 
tidigare haft genom deltagande i den federala regeringen och på ledande 
platser i byråkratin. Oljeförekomsterna i öst- och mellanväst gav löften 
om stora framtida inkomster. Vid en utbrytning skulle dessa inkomster 
inte behöva delas med det övriga Nigeria. Ibo inom den högre byråkratin 
i den federala administrationen och de federala institutionerna som tidi
gare varit talesmän för en stark centralmakt hade flytt till öst och fått 
motsatt uppfattning. lbos självkänsla stärktes av vetskapen om att regio
nen hade en befolkning på över 12,4 miljoner invånare, vilket var mer än 
vad de flesta andra afrikanska stater hade.60 

Både de etiopiska och nigerianska centra såg dessa regioner, Eritrea 
och Biafra, som livsviktiga för sina staters existens. Det fanns flera orsa
ker till att den etiopiska regeringen inte kunde acceptera Eritreas frigö
relse. Eritrea har genom sin kuststräcka vid Röda havet, ett strategiskt 
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läge för Etiopien. Utan Eritrea skulle Etiopien sakna hamnar vid Röda 
havet. Från städerna Massawa och Assab utskeppas 70 % av Etiopiens ut
rikeshandel. Dessutom försåg Eritrea Etiopien med utbildad arbetskraft. 
Utbildningsnivån i Eritrea var i genomsnitt högre än för folket i andra de
lar av Etiopien. Men de högt uppsatta eritreanernas inflytande var litet 
p g a att Etiopien i huvudsak varit ett enmansvälde och det var Amhara
eliten som varit den betydelsefulla. Sedan militärrådet tagit makten hade 
det lika litet som kejsaren tillåtit någon av eritreanerna att verka för stör
re självständighet för Eritrea.61 

Liksom etiopierna kämpade även nigerianerna för att hålla samman sin 
stat. Såväl oljan som de utbildade inom ibo var av stor betydelse för na
tionens ekonomi. Den nigerianska statens integritet och sammahållning 
var den centrala politiska frågan. De politiska processer, som ledde fram 
till det nigerianska inbördeskriget 1967 och upptrappningen av befrielse
rörelsen i Eritrea till ett konventionellt krig 1975, visade betydelsefulla 
paralleller. I båda fallen var de spänningar som skapats av det ekono
miska och sociala framåtskridandet kombinerade med minskad politisk 
makt för regionerna. Båda militärregeringarna försökte ägna sig åt den 
nationella enhetsfrågan, men varken general Ironsi i Nigeria eller general 
Andom i Etiopien kunde ena sina länder, och båda blev mördade i mot
kupper. 

De militära ledare i Nigeria som kom efter Ironsi gjorde desperata för
sök att lösa frågan om nationell enhet. I Aburi i Ghana organiserades en 
fredskonferens om Nigeria, i vilken de militära ledarna för de olika regio
nerna kunde tala öppet och uppriktigt med varandra. Det blev tydligt för 
alla att motsättningen mellan den federala regeringen och de östra regio
nerna var omöjlig att överbrygga. Trots att en del medgivanden gjordes 
av den federala regeringen kort efter fredskonferensen, tillkännagav i maj 
1967 överstelöjtnant Ojukwu republiken Biafras födelse. I augusti 1967 
attackerade biafranerna de federala ställningarna i den mellanvästra re
gionen och kriget började.62 

I Etiopien sökte, efter Andoms död, den nye ledaren general Teferi 
Benti en kompromiss genom att erbjuda fredssamtal, men stationerade 
samtidigt ytterligare trupper i Eritrea. Eritrea uppfattade Teferis önskan 
om förhandlingar som en taktisk fint och reagerade med en serie anfall på 
de etiopiska ställningarna i Asmara under januari 1975. I både Etiopien 
och Nigeria blev de försök till en politisk lösning, som militärregimen 
gjorde, istället själva gnistan som ledde till öppen militär aktion av ut
brytarregionerna. 63 

I Nigeria fanns det sociala band mellan de nigerianska ledarna på båda 
sidor i inbördeskriget, medan före oroligheternas utbrott endast fientliga 
relationer existerade mellan Eritrea och Amharah-eliten i Etiopien. En 
annan viktig olikhet var att ett antal minoritetsgrupper över hela Nigeria 
p g a sin utbildning hade ingått i den nationella byråkratin i landet. I mot
sats härtill hade minoritetsgrupperna i Etiopien haft mindre att förlora 
och riskera när det gällde den etiopiska statens framtid. 
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Den revolutionära militärregeringen i Etiopien införde en rad re
former, som syftade till att avskaffa alla spår av det feodala imperium 
som en gång varit Etiopien. I december 1974 proklamerades Etiopien 
som en socialistisk stat. Under 1974 bildades fabriksgrupper, stadsdelsför
eningar och andra lösliga folkrörelser, ofta under ledning av olika grupper 
av radikala studenter. Två vänsterorganisationer med rötter i 1960-talets 
studentrörelse skulle spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen. All
etiopiska socialistiska rörelsen (Meisone) som allierade sig med militär
rådet, och Etiopiska folkets revolutionära parti (EPRP) som ställdes 
utanför. I slutet av 1974 samlades de konservativa krafterna i Etiopiska 
demokratiska unionen (EDU). I december 1974 startade militärrådet en 
utbildningskampanj, Nationella kampanjen för utveckling genom samar
bete, och stängde de flesta utbildningsinstitutionerna samt skickade ut 
studenterna och andra intellektuella på landsbygden för att ge bönderna 
utbildning. Kampanjen kom i svårigheter då studenterna ansåg att den 
var till för att militärrådet ville bli av med dem från städerna och kampan
jen skapade motsättningar mellan studenter och bönder. Militären för
sökte tvinga studenterna att genomföra kampanjen men i slutet av 1975 
hade den nästan helt upphört. 64 

"Februarirörelsen" utgjorde fortsättningen på militärrådets maktöver
tagande, men folket hade knappast haft något inflytande över den politis
ka utvecklingen. Militärrådet reagerade under 1975 brutalt mot varje 
form av opposition. I september 1975 slog man till mot den självständiga 
fackföreningsrörelsen som utvecklats genom februarirörelsen. Arbetar
strejker och demonstrationer fick blodiga upplösningar. Motsättningarna 
mellan vänsterorganisationerna EPRP och Meisone skärptes då relatio
nerna mellan Meisone och militärrådet blev fastare. Meisone fick bilda en 
politbyrå, "provisoriska ämbetet för massorganisation", som civil råd
givande enhet vid sidan av militärrådet. Politbyrån som i första hand fick 
ideologiska och politiska skolningsuppgifter, kom helt att domineras av 
Meisone och dess ledare. Detta skedde i ett läge då militärrådet hade 
stärkt sin maktposition, aristokratin hade krossats, fackföreningarna upp
lösts och studenterna skickats ut på landsbygden. 65 

Overstelöjtnant Gowon i Nigeria kom från en minoritetsgrupp i den 
norra regionen och ställde inte någon ideologi i fokus. Han blev kom
promissledare efter general Ironsi. Det pragmatiska uppfyllandet av olika 
krav från olika etniska grupper var hans vision. Den pragmatiskt och 
icke-ideologiskt inriktade "pretorianska" militärregeringen i Nigeria ge
nomförde en mindre kostsam men mera framgångsrik krigsansträngning. 
Under hela kriget betonade Gowon att Biafra var en integrerad del av Ni
geria och borde återföras till den federala staten. Det radikala socialis
tiska programmet i Etiopien gjorde det däremot svårare att åstadko.!llma 
en förbättring av förhållandet till den regionala frihetsrörelsen. Over
stelöjtnant Mengistu Haile-Mariam, som tagit makten inom militärrådet, 
betonade att Eritrea var en fiende till den etiopiska revolutionen och 
måste undertryckas. Motsättningarna inom militärrådet hade polariserats 
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kring Teferi och Mengistu, båda medlemmar av tremannaledningen inom 
"ständiga kommitten" på 17, som utgjorde militärrådets verkliga makt
centrum. Teferi ville skapa en patriotisk front med EPRP, medan Men
gistu med stöd av Meisone strävade efter att likvidera EPRP. I februari 
1977 genomförde Mengistu en kupp och avrättade Teferi och hans an
hängare. Mengistu och militärrådet lät beväpna sina anhängare i bonde
och stadsdelsföreningar och uppmanade dem till en "röd terror" mot 
EPRP. 

I augusti 1977 slog Mengistu-regimen till även mot Meisone, politbyrån 
upplöstes och Meisones ledning likviderades .. Den "röda terrorn" kulmi
nerade årsskiftet 1977/78 då troligen mer än 2.000 människor dödades och 
ännu flera skickades till fängelser och omskolningsläger.66 

3.3 Olika konfliktlösningar 

Gowon i Nigeria försökte skapa en myt om ibo-folkets oskuld, och skjuta 
skulden för kriget på ledarna för Biafra-armen, och då framför allt på 
överstelöjtnant Ojukwu och hans medarbetare. Gowon framhöll för sina 
federala trupper att de skulle vara medvetna om att de flesta i Biafra, och 
då även ibo, inte stödde Ojukwu. Han beordrade dem att behandla såväl 
soldater från Biafra, vilka gav upp striden, som civilbefolkningen väl. 
Samtidigt betonade han att kriget inte utkämpades mot en utländsk fien
de utan att armen ville kuva Ojukwus uppror. Han uppmanade sin egen 
arme att inte göra något som kunde störa landets framtida enande. Go
won såg sin arme som ett instrument för att återföra ibo till nationen, och 
inte enbart som ett instrument för att slå ned upproret. Han inbjöd år 
1968 en grupp internationella militärer som observatörer och lät dem stu
dera om folkmord begåtts mot ibo. Ett bevis för att Nigeria inte uppfat
tade ibo som fiende var att den nigerianska regimen inte heller efter in
ringningen nekade Biafra rätten till hjälpsändningar.67 

Militärrådet i Etiopien drev däremot den politiken att alla eritreaner 
var fiender till den etiopiska staten och revolutionen. Kriget i Eritrea de
finierades i klasskamps termer och folket sågs som klassfiender. Militär
rådet anser att befrielsefronten i Eritrea är lierad med imperialismen och 
den byråkratiska kapitalistklassen och att den tar emot bidrag från de re
aktionära arabiska staterna. Etiopierna ser kriget som ett krig mot ett 
fiendefolk. Alla försök att sända internationella observatörer till Eritrea 
har avvisats av Etiopiens regering. Militärrådet har bannlyst all humani
tär hjälp till provinsen, såväl från inhemska som internationella hjälpor
gan. Trots att torka och svält drabbat både Wollo- och Tigreprovinserna 
samt även Eritrea, fick regeringens hjälporgan inte verka där. Militär
rådet befallde även de internationella hjälpstyrkorna att stänga sina sta
tioner i Eritrea. 68 

Medan den etiopiska regeringen skapade en myt om det eritreanska 
folket som klassfiender, skapade den nigerianska regimen en myt om att 
ibofolket var oskyldigt. Ojukwu och hans klick, vilka hade planerat ut
brytningen och upproret, samt eliten av ibo som utgjordes av politiker, 
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intellektuella, högre statstjänstemän och militärer, ansågs skyldiga till ut
brytningsförsöket och kriget. Gowon hävdade att den vanliga människan 
hos ibo aldrig hade varit involverad i maktkampen. När det gällde minori
tetsgrupper och deras behandling agerade de båda militärregimerna oli
ka. Gowon försökte medvetet att välja in minoritetseliten inom Biafra i 
den federala regeringen. Mengistu, som kom från en minoritet i Etiopien, 
hade ignorerat möjligheten att vinna stöd från de olika minoriteterna in
om Eritrea.69 Även om de flesta ibo stödde Biafrakriget från början, var 
minoriteterna inom östra regionen splittrade. En del stödde utbrytning
en, medan en del motsatte sig den. Då Gowon undanröjde rädslan för 
folkmord, förlorade den biafranska regeringen minoriteternas stöd. Det
ta betydde mycket för den federala regeringens framgång. Inom regioner
na hade de politiskt dominerande nationaliteterna kontrollen, medan det 
inom den federala regeringen inte fanns någon absolut majoritet. Därför 
kunde de regionala minoriteterna där utöva ett större inflytande. Gowon 
utnyttjade skickligt denna möjlighet. Han vädjade till minoriteterna och 
påminde dem om deras centrala roll i ett förenat Nigeria, och därigenom 
vann han deras lojalitet. 70 

I Etiopien å andra sidan hade det som en gång varit befrielserörelse i 
Eritrea med begränsat allmänt stöd genom militärrådets upptrappning 
blivit ett genuint folkligt krig. Före år 1975 stödde många kristna i Eritrea 
en federation med Etiopien, då de fruktade muslimsk dominans, men mi
litärrådets politik som slog ihop alla eritreaner som klassfiender till det 
etiopiska folket, förenade kristna och muslimer i Eritrea. Efter 1975, då 
militärrådet trappade upp kriget mot Eritrea och 50.000 människor tving
ades att fly till Sudan - kristna, muslimer, marxister och konservativa, 
gerilla och icke gerilla - ledde detta till att ena de politiska grupperna 
Eritrea.71Där Gowon utnyttjade splittringen inom oppositionen för att 
uppnå integration, hade Mengistu oavsiktligt enat oppositionen mot sig 
genom sina erövringsförsök. 

De båda ländernas olika historiska erfarenheter är en viktig förkla
ringsgrund till den nigerianska strategin för återintegration och den etio
piska erövringsstrategin. Mönstret för erövring har ofta använts i Etio
piens historia för att införa centralt styre. Krigföring hade varit de etio
piska kejsarnas metod, och mycket av nutidens Etiopien har inkorpore
rats genom kejsarens militära erövringspolitik.72 

Englands erövring av Nigeria hade varit en historia mera om omsorgs
fulla förhandlingar och övertalning av grupper av olikatänkande än om en 
militär erövring. Nigerias avkolonisering gav mer en bild av pragmatiska 
förhandlingar än väpnad kamp. De två militärregeringarnas ledares ideo
logier och syn hade den största betydelse för de utbrytande regionerna. 73 

Mengistu-regimens ideologi av radikal socialism såg konflikterna i klass
kampstermer. År 1978 sade Mengistu att Eritrea-problemet inte hand
lade om nationalitet utan var en kamp mellan det etiopiska folket å ena 
sidan och de tyranniska undertryckande krafterna i "grannskapet" å den 
andra sidan.74 Nationalitetsstrider fanns inte innanför regeringens marx-
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ist-leninistiska ideologiska ramar, och nationalitetsproblem är för dem 
overkliga. Mengistu borde p g a sin egen etniska ställning vara mer för
trogen med den etniska mosaiken i Etiopien och Eritrea. Hans socialis
tiska syn gjorde honom dock mindre känslig för denna typ av problem. 
Istället för att se eritreanerna som människor, vilka efter lämpliga för
handlingar skulle kunnat betrakta sig som etiopier, såg han dem som 
klassfiender som måste förgöras. 

Gowon hade en möjlighet att hålla regeringen samman. Att Nigerias 
regering i olikhet med Etiopiens kunde undgå allvarliga splittringar, kan 
förklara krigens olika varaktighet. Inom Nigerias regering rådde det en 
förvånansvärt liten oenighet om krigföringen och politiken. En viss mili
tär otålighet fanns mot Gowons moderata krigspolitik. Regeringen var i 
allmänhet delad i två läger när det gällde inriktningen av de militära ak
tionerna i kriget. Hökarna, ledande militärer, politiker och högre tjäns
temän, oroade sig över den växande "internationaliseringen" av kriget 
och krigskostnaderna och förespråkade en intensifiering av kriget samt 
motsatte sig att Gowon tillät hjälpsändningar till Biafra. De såg svält som 
ett legitimt vapen. Enligt deras åsikt skulle en total blockad och ökade 
krigsansträngningar föra kriget till ett snabbt slut, och på så sätt spara liv. 
De moderata, ledda av Gowon, delade hökarnas åsikt att kriget höll på 
att bli "internationaliserat", men de ansåg att krigsåtgärderna skulle ske i 
moderat takt. Dessa olika åsikter om hur kriget borde föras ledde dock 
aldrig till någon djupare konflikt, tack vare Gowons förmåga att bli den 
samlande kraften inom regeringen. Inom de högre kretsarna av regering
en sattes hans ledarskap aldrig i fråga. Utanför de militära grupperna 
hämtade Gowon medvetet potentiella allierade från de politiska eliterna 
även om deras stöd till militärregimen i början var halvhjärtat. Dessa po
litiska ledare gav trovärdighet åt Gowons påstående att den federala re
geringen verkligen representerade alla nigerianer. 75 I Etiopien blev det 
p g a utbrytningsförsöken efter revolutionen en upptrappning av den po
litiska spänningen i en utsträckning som inte hade sitt motstycke i Nige
ria. Då utbrytning och upplösning skedde såväl inom som utanför rege
ringen, måste krigsresurserna användas även på annat håll, vilket gjorde 
att den krigsansträngning som var riktad mot Eritrea led avbräck. 

Selassie hade hållit imperiet samlat med hjälp av invecklade maktresur
ser bestående av en gudomlig rätt att härska, kejserligt beskydd och ett 
kuvande byråkratiskt och militärt maskineri. Revolutionen stjälpte denna 
balans och oppositionsrörelser baserade på nationalitets- och ideologiska 
grunder kom upp till ytan. Förutom problemet i Eritrea ledde detta till 
att militärrådet konfronterades med en mängd andra grupper, som ställde 
krav på självständighet eller stred för att avskaffa regeringen. Problemen 
var mycket allvarliga. Militärrådet har medgivit att det pågick uppror av 
ett eller annat slag i 10 av landets 14 provinser. 

Det etiopiska militärrådet tvingades att förutom Eritrea bekämpa be
frielserörelser bland såväl Tigre- som Oromofolken. Ideologiska krafter 
utanför regeringen förvärrade problemen med regionala sprickor. 76 
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3.4 Det utländska beroendet

Före inbördeskrigets utbrott var den nigerianska utrikespolitikens in
riktning alliansfri. Under de civila regeringarna-hade Lagos klart men 
icke slaviskt varit pro-västlig. Sovjetunionen hade misslyckats i sin strä
van att förbättra relationerna till Nigeria.77 Med inbördeskrigets upp
komst såg Sovjetunionen en möjlighet att få slut på den omfattande an
glo-amerikanska dominansen i Nigeria. Lagos vände sig till Sovjetunio
nen sedan landets förfrågan om jaktflyg avslagits av såväl USA som Eng
land. I augusti 1967 anlände de första sändningarna av vapen från Sovjet
unionen som en del i en militär och kulturell pakt, vilken utarbetats mel
lan de två regeringarna under året. Flygplanen inkluderade en skvadron 
på 12 ryska MIG-17 jaktplan och 6 tjeckiska L-29 Delpin jaktplan. Med 
materielen kom 200 sovjetiska tekniker, som efter sammansättningen av 
planen och utbildning av personal lämnade Nigeria. Det var aldrig fråga 
om "longterms-skuldsättning" till Sovjetunionen, då nigerianerna mot
stod Sovjetunionens försök att binda dessa köp till en sådan uppgörelse. 
Dessa vapen, tillsammans med alla andra sovjet-nigerianska transaktio
ner, betalades med kontanter eller med kakao genom kortfristiga avtal. 
Den första sändningen var en mindre förelöpare, då Sovjetunionen sena
re kom att leverera mycket av Nigerias militära behov, bl a Iljushin
bombplan, tungt artilleri, fordon och lätta vapen.78 

Lagas-Moskva samarbetet föddes aldrig ur någon ideologisk statskupp 
utan ur pragmatiska hänsyn. Då landet saknade ideologisk gemenskap 
med Sovjetunionen kunde nigerianerna inte finna något användbart i den 
sovjetiska modellen för nationellt enande. 

Nigeria fortsatte inbördeskriget, men antog en mera balanserad al
liansfri kurs. Landet var ändå oupplösligt bundet till väst. Dess ekono
miska och kulturella förbindelser var starkt kopplade till den västliga 
världen, då många av landets universitetsutbildade studerat i såväl Eng
land som USA. Inte desto mindre lade Nigerias efterkrigspolitik ökad be
toning på självständigheten. År 1969 hade handelsvolymen mellan Nige
ria och Sovjetunionen nått en betydande ökning från åren före inbör
deskriget. Det nigerianska-sovjetiska samarbetet fortsatte efter inbör
deskriget men samtidigt betonade Nigeria en mer självständig utrikespoli
tik. 79 

Före revolutionen 1974 var Etiopien starkt skuldsatt till USA. De båda 
länderna var bundna av en serie 25-åriga fördrag tecknade av de två län
derna 1953. De gav USA rätt till bl a militärbas i Asmara. Genom USA:s 
kommunikationsstation vid Kagnew blev Etiopien en viktig länk i det 
världsomfattande amerikanska försvarskommunikationssystemet. P g a 
detta gick mer än hälften av USA:s militära bistånd och 20 % av dess eko
nomiska till Afrika. Selassies regering erhöll huvudparten. År 1974 hade 
mer än 2.000 officerare utbildats i USA, och försvarsmakten var totalt be
roende av USA för vapen och reservdelar. Relationerna fick en tilltagan
de betydelse när Sovjetunionens 20-åriga vänskaps- och samarbetsfördrag 
med Somalia tillkännagavs år 1974. Den etiopiska revolutionen år 1974 
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presenterade för Etiopien, USA och Sovjetunionen deras utrikespolitiska 
dilemma. För USA hade under början av 1970-talet Kagnew-stationen 
p g a utvecklingen av satellitkommunikation förlorat mycket av sitt stra
tegiska värde. Detta gjorde att USA ställdes inför frågan om landet skulle 
fortsätta att stödja den allt radikalare etiopiska regimen. Å andra sidan 
var Sovjetunionens närvaro i Somalia tillräcklig för att rättfärdiga ett 
fortsatt bistånd till Etiopien. Efter morden inom militärrådet i november 
1974, vilket medförde internationella protester, behandlade USA pro
blemen försiktigt. En nära allians med Washington passade knappast in i 
det marxistiska militärrådets image, särskilt inte efter offentliggörandet 
av det socialistiska och revolutionära programmet. Men Etiopien var 
fortfarande totalt beroende av USA för vapen. Ett annat faktum var att 
Sovjetunionen blev alltmer uppbundet till Somalia, Etiopiens gamla är
kefiende. Sovjetunionen lät Etiopien förstå att villkoret för bistånd från 
Sovjet var att Etiopien bröt med USA. När Washington, på förfrågan från 
Etiopien om bistånd på 25-27 miljoner dollar år 1975, tvekade efter det 
eritreanska anfallet på Asmara, ansåg Etiopien att brytningen med USA 
inte skulle kosta alltför mycket. Sovjetunionen, som hade ett betydande 
inflytande i Somalia ställde sig frågande inför militärrådets socialism, och 
blev avvaktande när det gällde Etiopien.80 Det första tecknet på Sovjet
unionens involvering i Etiopien kom i ett militärt biståndsavtal i decem
ber 1976, uppskattat till minst 100 miljoner dollar. På grund av den 
komplicerade situationen på Afrikas Horn blev avtalet hemligt. I mitten 
av april 1977 hade mer än 100 stridsvagnar och pansarfordon anlänt till 
Etiopien från Sovjetunionen. I april år 1977 gav Mengistu order om ut
visning av US Military Advisory Assistance Group och nedläggning av 
konsultatet i Asmara, US Information Service och Naval Medical Re
search Unit i Addis Abeba. Under Mengistus besök i Moskva maj 1977 
togs beslut om en ny ram för framtida ömsesidigt samarbete på flera olika 
områden, och Etiopien kom snart i en position av totalt beroende av Sov
jetunionens militära bistånd.81 

Genom konflikten i Eritrea och gränskriget med Somalia vid Ogaden
provinsen, vilket börjat sommaren 1977, ökade Sovjetunionen sitt bistånd 
till Etiopien. Då Somalia fick bevis om detta bröt det med Sovjetunionen. 
En etiopisk motoffensiv i Ogaden under mitten av januari genomfördes 
med 17.000 man, där kubanska stridskrafter spelade en avgorande roll. 
Sovjetunionens och Kubas bistånd var viktiga för Etiopiens framgångar i 
Ogaden, och i slutet av mars tvingades Somalia att dra bort sina reguljära 
styrkor från området. Efter Ogaden-kriget vände Etiopien sin uppmärk
samhet till det eritreanska kriget, där befrielserörelsen påstod sig hålla 90 % 
av provinsen. I kriget mot Eritrea har sovjetisk militär spelat en allt
mer aktiv roll med sovjetiska officerare som ledare för markstyrkorna. 
Detta kan ses som en önskan att hålla sig skadelös för förlusten av Soma
lia-basen Berbera genom ett uppbyggande av baser på kusten i Eritrea. 
Sedan Somalia avbrutit förbindelserna med Sovjetunionen, hoppades 
dess militärregering på militär hjälp från väst, främst från USA. Somalias 
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vägran att ge upp försöket att med militär styrka erövra Ogaden-provin
sen från Etiopien gjorde USA tveksam till att binda sig vid general Siad 
Mohammed Barres militärregering. Efter Iran- och Afghanistankriserna 
1979 kom USA och Somalia överens om att USA skulle få använda soma
liska hamnar och flygfält för sin flottstyrka i Mellanöstern. I utbyte skulle 
Somalia få 20 miljoner dollar, vilket var helt otillräckligt för den hårt 
trängda och illa utrustade somaliska krigsmakten.82 

Efter år 1981 har USA:s hjälp till Somalia ökat ytterligare. Under 1982 
sålde USA krigsmaterial till Somalia till ett v�rde av 42 miljoner dollar. 
Under åren 1982-1983 utvecklade USA Berbera-basen, flygstyrkan öka
des och hamnanläggningarna byggdes ut för 400.000 dollar. Reagan-rege
ringen har givit Somalia allt större utvecklingsbidrag. 83 

3.5 Slutoffensiv fortsatt krig 

Gowon inledde slutoffensiven mot Biafra årsskiftet 1969-1970. I januari 
1970 tvingades biafranerna till villkorslös kapitulation sedan Ojukwu flytt 
till Elfenbenskusten. Omedelbart efter krigsslutet behandlades Biafra 
som en ockuperad stat, men centralregeringen gick in för att tona ned de 
etniska motsättningarna. Försoningen gick oväntat snabbt och många ibo 
återvände till Lagos och sina tidigare tjänster inom förvaltningen och nä
ringslivet. 84 

Efter kriget försökte Gowon omsätta sin krigsslogan "Bevara Nigerias 
enhet" i praktiken. I sitt tal på nationaldagen i oktober 1970 angav Go
won att 1976 skulle bli det år, då landet skulle återgå till civilt styre. Sam
tidigt tillkännagav han sitt handlingsprogram i nio punkter: omorganisa
tion av armen, genomförandet av den andra utvecklingsplanen, utrotan
de av korruptionen, uppgörelse om antalet delstater, framtagandet av en 
ny författning, införande av ett nytt system för skatteutjämning, genom
förande av en nationell folkräkning, skapande av genuint nationella par
tier samt avhållande av val och installation av folkvalda regeringar i såväl 
delstater som på federal nivå. Fram till dess att detta niopunktsprogram 
hade förverkligats skulle det nationella undantagstillståndet vara i kraft. 85 

Undantagstillståndet gjorde det möjligt för Gowon-regimen att gå hårt 
fram mot kritiker och oppositionen. Men regimen måste gå försiktigt 
fram för att inte förlora den legitimitet den fått genom lösningen av in
bördeskriget. Niopunktsprogrammet innehöll alla de stora centrala frå
gorna i nigeriansk politik. Så snart regeringen rörde vid dem, började en 
del av befolkningen att opponera sig. Såväl tvekan att göra något som in
riktningen på att alls göra något undergrävde Gowons legitimitet. 

Gowon stupade på samma problem - utbredd korruption, obeslutsam
het, handlingsförlamning och stamrivalitet - som 1966 föranledde militä
ren att blanda i politiken. Därtill kom nya s•:årigheter i form av otill
räcklig hamnkapacitet, brist på väsentliga förnödenheter samt utmanan
de vräkig livsstil hos militärguvernörerna och Gowons närmaste medarbe
tare. När Gowon i oktober 1974 underlät att upprepa löftet om att införa 
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civilt styre senast år 1976 var hans dagar vid makten räknade. Han avsat
tes i juni 1975 i en oblodig kupp och ersattes av Murtala Mohamed.86 

Mohamed grep sig raskt an med att fullborda vad Gowon lämnat ogjort. 
Han tillsatte en rad organ med uppgift att genomföra tidigare utlovade 
· reformer som en priskontrollnämnd, en kommission för klagomål från all
mänheten, bättre livsmedelsdistribution, en central fackföreningsrörelse
samt utfärdade ett dekret om att bolag verksamma i Nigeria måste vara
inhemskt ägda till minst 40 % . 87 

Cirka 10.000 statstjänstemän och armeofficerare avskedades för olika
förseelser, alltifrån fylleri i tjänsten till bestickning.

Vid slutet av inbördeskriget hade Nigeria en militärstyrka på 250.000
man mobiliserade, 25 gånger större än vid landets självständighet ett år
tionde tidigare. Den nigerianska oljan hade ökat den federala statens in
komster från 1 169 miljoner naira år 1971 till 8 042 miljoner 1977. Ett de
cennium efter inbördeskriget var militärutgifterna 25 % av den federala
budgeten mot 2.8 % för sjukvården och 0.7 % för jordbruket.88 

Regeringen ställdes inför två känsliga problem vid inbördeskrigets slut.
Den nigerianska regeringen vågade inte införa demobiliseringen för
snabbt p g a de allvarliga väpnade rån som hade ägt rum i landet måna
derna efter inbördeskrigets slut. Nigeria hade inte råd med avskedade sol
dater som arbetslösa och beväpnade skulle göra landet osäkert.

Det andra problemet var de officerare ur krigsmakten som kämpat på
rebellernas sida. En speciell undersökningsnämnd installerades för att un
dersöka varje enskilt fall av dem. Av dessa dömdes 16 officerare till av
sked från sin tjänst, en annan grupp dömdes till att befrias från sin tjänst
men fick behålla sina löner och förmåner. Cirka 30 officerare dömdes till
skyddsförvar. Nästan hälften av de 120 officerare vilkas fall togs upp i
nämnden återinsattes i tjänst i armen, och av de "förvarhållna" frigavs
alla utom 2 år 1974.89 

År 1979 hade 50.000 man demobiliserats och 252 officerare pensionera
des på grund av ålder eller inkompetens. Flera hundra blev avskedade el
ler ställdes inför krigsrätt av disciplinskäl. Då den civila regeringen över
tog makten hade militären skurits ned till 180.000 man. Obasanjo-rege
ringen gav order om att de officerare som innehaft politiska poster under
militärregimen måste göra sitt val. De kunde välja att stanna i militär
tjänst, i vilket fall de genast kunde återgå till sin gamla militära post, eller
de kunde bli kvar i sin civila tjänst, i så fall skulle de anses ha pensionerats
från armen den dag den civila regeringen tog över makten. Samtidigt
skulle militärguvernörerna lämna över sina poster till civila administ
ratörer. År 1979 var utsikterna så lockande inom det privata näringslivet
att många armeofficerare valde pensionering för att ägna sig åt affärs
verksamhet. 90 

När Mohamed mördats vid ett misslyckat kuppförsök i februari år
1976, var hans regering på god väg att genomföra det politiska program
som Gowon hade dragit upp riktlinjerna för. Mohamed hade utfäst sig att
fullborda det till oktober år 1979. Men det ankom på hans efterträdare
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generallöjtnant Olusegun Obasanjos regering att ta nästa viktiga steg på 
vägen mot de praktiska målen. Det skedde i form av i tur och ordning ut
arbetandet av en ny författning, val till regionala regeringar och sam
mankallandet av en konstituerande församling.\;1 

Därefter följde upprättandet av en verkställande presidentmakt, en re
geringsordning och ett tvåkammarparlament, i vilket bägge kamrarna 
skulle ha samma maktbefogenheter. Ett försök att förankra en represen
tativ demokrati som skulle kunna tillgodose de vitt skilda önskemålen 
från 80 miljoner nigerianer. Denna mångfald visade sig i september 1978 
då inte mindre än 50 politiska partier bildades sedan förbudet mot poli
tisk verksamhet upphävts. När tiden var inne för registrering hade antalet 
partier sjunkit till 19. Av dessa uppfyllde endast 5 valkommittens krav. 
Först verkade det som om de allmänna valen i augusti 1979 skulle omin
tetgöra den stabilitet som militären åstadkommit. Stamrivaliteten, "de 
etniska motsättningarna" blossade upp över hela landet under valkam
panjen och på valdagen. Presidentkandidaterna fick stöd från sina respek
tive stamfränder. I Nigeria har mångpartisystemet institutionaliserat och 
fördjupat de tidigare sociala, etniska, religiösa, och på stamtillhörighet 
grundade klyftorna i samhället. 

I valet augusti 1979 segrade National Party of Nigeria och dess presi
dentkandidat Shehu Shagari. 92 

Shehu Shagaris regering drog upp riktlinjerna för ett ambitiöst eko
nomiskt program, som bl a skulle öka bostadsbyggandet samt utveckla in
dustri och infrastrukturer. För att kunna genomföra det ekonomiska pa
ketet bildade Shagaris parti en koalition med Nigerian People's Party un
der ledning av Azikiwe. Koalitionen sprack dock redan 1981. Partierna 
var oense om hur oljeinkomsterna skulle fördelas mellan delstaterna och 
hur mycket som skulle behållas av den centrala regeringen.93 

Vid valet år 1983 blev president Shagari omvald med den betydande 
majoriteten av 47 av de lokala rösterna och erhöll dessutom 25 % av de 
som avgavs i 16 av de 19 delstaterna. De slutliga siffrorna visade att NPN 
ökade från 35--40 % av rösterna till nästan 70 % år 1983.94 

NPN:s överväldigande valseger blev dock allvarligt fläckad på grund av 
valfusk.95 

I motsats till Nigeria, som då militärkuppen ägde rum hade en eftersatt 
krigsmakt, hade Etiopien vid revolutionens början år 1974 en välutbildad 
arme på 45.000 man. Är 1983 omfattade armen 300.000 man, den starkas
te i Afrika söder om Sahara näst Sydafrika. Till detta kommer parl¾militä
ra kadrer på lokal nivå, som har militära och polisiära funktioner. Ar 1983 
infördes allmän värnplikt för män mellan 18 och 30 år, och dessutom upp
rättades en s k territoriell folkmilis, som omfattar alla etiopier. Interna
tionella institutet för strategiska studier i London (IISS) uppskattar Etio
piens försvarsbudget för 1980 till 385 miljoner dollar.96 

Den militära mobiliseringen för att möta det regionala motståndet har 
krävt stora uppoffringar av det etiopiska samhället. De militära utgif
terna som ständigt stiger, har finansierats bl a genom kampanjutgifter 
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som lagts ovanpå skatter och övriga avgifter som befolkningen betalade. 
Stora delar av den aktiva manliga befolkningen har mobiliserats för stri
derna vid de olika fronterna. Den sista stora mobiliseringen var för den 
slutliga offensiven i Eritrea, den s k "Röda Stjärnan Kampanjen". Denna 
misslyckades, och regeringstrupperna och den eritreanska gerillan befin
ner sig nu i låsta positioner längs fronten. 97 

Den socialistiska ideologin har begränsat militärrådets möjlighet att få 
stöd från olika håll. Nigerianerna å andra sidan, som inte hade sådana 
preferenser, kunde få och sökte bistånd från olika länder. Sovjetunionen 
hade större fordringar på Etiopien än vad det hade på Nigeria, delvis 
p g a att de fått betala en hög kostnad, d v s förlusten av Berbera-basen i 
Somalia, för sin vänskap med Etiopien. Det var tydligt att fasthållandet 
vid den radikala socialistiska ideologin allvarligt begränsade Mengistus 
valmöjligheter av militära beskyddare. Jordreformen och skapandet av 
bondeorganisationer på 1970-talet krävde ingen massiv kapitalinves
tering. Där militärrådet satsat på jordbruk, som krävt kapitalinvestering
ar, har utvecklingen varit svag fram till idag. Det stod klart i början på 
1980-talet att den potentiella utvecklingsfördelen med att ha en bonde
klass mobiliserad för att acceptera nya jordbruksideer inte leder någon
stans om inte betydande kapital- och jordbrukssatsningar görs tillgängliga 
för den stora massan av jordbruksbefolkningen. Regeringens identifiering 
med östblocket tillsammans med förhållandet att Etiopien inte lämnade 
kompensation för nationaliseringen av västerländska företag, har resulte
rat i låg nivå på bistånd från Västeuropa och USA. Etiopien gör nu allvar
liga försök att skapa nya vägar för västinvesteringar och erbjuder förmån
liga och liberala villkor för potentiellt samägda företag mellan etiopiska 
och utländska parter, både offentliga och privata.98 

År 1979 då generallöjtnant Obasanjos pretorianska militärregim i Ni
geria återvände till kasernerna och en civil regering tillträdde, tillkän
nagav militärrådet i Etiopien att det skulle bildas ett allomfattande poli
tiskt parti för det arbetande etiopiska folket. Den revolutionära militären 
i Etiopien ville konsolidera sin makt genom bildandet av ett parti. Mili
tärrådet hade alltmer tenderat att regera genom dekret, vilket lett till att 
den revolution som börjat med bred folklig bas övergått till en revolution 
uppifrån. 99 I syfte att bilda detta parti inrättades partibildningskommis
sionen. Kommissionen utformades under åren 1980--1983. Dess ledande 
organ var den verkställande kommitten och en centralkommitte med 93 
medlemmar, Etiopiens reella maktcentrum. Partibildningskongressen var 
den största av de nationella institutionerna i denna hierarki. Den bestod 
av 1.500--1.600 omsorgsfullt utvalda delegater, som representerar flera av 
militärrådet noggrant utformade organisationer. Det har hållits två kon
gresser, den senaste i början av år 1983. Vid denna tid tillkännagavs att 
ett avantgardesparti skulle installeras under september år 1984 vid revo
lutionens 10-årsjubileum. Vid denna tidpunkt skulle militärrådet upplösas 
och ersättas med partiets verkställande- och centralkommitte. Mellan 
åren 1980 och 1983 byggde militärrådet omsorgsfullt upp partibyråkratin. 
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I mitten av år 1983 sträckte sig organisationen från det nationella centret 
till de 14 regionerna och deras kommun-, stadsdels-, grannskaps- och cell
nivåer. Totalt fanns det uppskattningsvis 6.500 particeller. Medlemska
pet är inte öppet för alla etiopier utan endast för "hängivna" kommunis
ter. Utöver att skapa ett parti, som skulle genomtränga alla samhälls
sektorer, hade militärrådet framgång med att oförmärkt installera militärer 
på de mest betydelsefulla platserna, t ex som medlemmar av partiets 
verkställande kommitte, där sju medlemmar kommer från militärrådet. 
Av de 93 fasta och alternerande medlemmarna i centralkommitten kom
mer 79 från krigsmakten. Trots att massorganisationer som fackförbund 
och bondeförbund varit väl representerade i partikongressen, intar dess 
medlemmar inte ledande positioner, sådana reserveras för militärer och 
byråkrater. Det finns inga massorganisationer som för de etniska minori
teternas talan, inte heller är deras intressen representerade inom kon
gressens ledning. Detta är inte den enda osäkerhetsfaktorn i landet. De 
politiska besluten i Etiopien präglas av tvära kast, och ingen tycks kunna 
förutsäga åt vilket håll utvecklingen är på väg. Den metod som ofta till
lämpas, centralt styrda kampanjer, är ineffektiv eftersom den officiella 
ideologin har svagt folkligt stöd inom vissa regioner.100 På tioårsdagen av 
den "maxistiska revolutionen" i Etiopien i september år 1984, bildades 
Etiopiens arbetarparti. Det nya partiet, det enda tillåtna, övertog i allt 
väsentligt den gamla militärregeringens ledning. Till generalsekreterare i 
arbetarpartiets centralkommitte valdes Mengistu, som därmed blev lan
dets statschef.101 

I Nigeria gjorde militären i december år 1983 överraskande en militär
kupp ledd av generallöjtnant Muhammed Buhari, som klargjorde att det
ta var en kupp av krigsmakten i vilken såväl arme, flygvapen som flotta 
deltog. Man hade allmänt väntat en kupp före eller strax efter valet, men 
militären hade valt rätt tidpunkt. Kuppens förlopp visade hur svagt den 
valda regeringen var förankrad i Nigeria.102 

Lika säkert som Gowons nej till civilt styre ledde till Muhammeds 
kupp, sådde valen hösten år 1983 fröna till kuppen i december samma år. 
Lägger man därtill de allmänna klagomål om korruption och våld inom 
landet, samtidigt som de flesta nigerianer tvivlade på Shagaris regerings 
förmåga att lösa landets problem - varubristen, prisstegringarna, ej ut
betalda löner till tjänstemän samt stora utlandsskulder och ett penning
system som höll på att bryta samman - förstår man att allt detta gjorde 
att militärkuppen hälsades med glädje av befolkningen. 

General Buhari hävdade att militären inte kunde tillåta korruption, li
dande, otrygghet, ekonomisk ruin och arbetslöshet bara för att landet 
övergått till demokrati. Vid sin första internationella presskonferens i ja
nuari sade Buhari att regeringens politik var att omstrukturera ekonomin 
för att vidga nationens resurser såväl inrikes som utrikes. Militärregering
en planerade att öka satsningen på livsmedelsproduktionen och den pet
rokemiska industrin. Buhari sade att regeringen var beredd att acceptera 
hårda villkor för utländska lån, om de var nödvändiga för att upprätthålla 
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Då Buhari tre dagar efter sin militärkupp tillkännagav att hans rege
ring var en efterföljare till Mohamed-eran, förväntade sig nigerianerna en 
upprepning av dennes snabba utrensning av korrumperade element inom 
administrationen och militären. Den avlidne generalen Mohamed hade 
varit den populäraste statschef landet haft. Det var inte själva militärkup
pen och gripandet av makten från en allt mera korrumperad och impopu
lär militärregering, som gjort honom till en legend, snarare var det snabb
heten, dramatiken och den hänsynslösa obeveklighet med vilken han ren
sade upp inom administrationen, som gjort honom populär. Den första 
kritiken mot Buharis regering var faktiskt riktad mot den långsamma tak
ten i behandlingen av de korrumperade elementen inom den civila admi
nistrationen och militären, jämfört med Mohamed-regimen. Men efter 
två veckor av Buhari-regim kom en serie avskedanden som förebådade 
det som sedan blev känt som den långsamma utrensningen. Buhari gav 
order om avsättning av 17 av de 47 permanenta sekreterarna inom den fe
derala byråkratin. Buhari hade direkt efter kuppen meddelat de perma
nenta sekreterarna att den nya regimen behövde deras stöd. Lugnade av 
detta hade de till stor del låtit bli att förstöra arkiv och register. När Bu
hari slog till mot dem två veckor senare, var det med sådan omedelbar ef
fekt att också om det fanns några som ville sabotera den nya regeringen, 
gavs de inte tid till detta. När Buharis långsamma förändringsvind började 
ta fart, blev det tydligt att det inte bara var det civila etablissemanget som 
militären hade i sina gevärssikten. Militärer även på toppnivå och civila 
tjänstemän beordrades pension. Utrensningen skedde inte bara inom den 
civila administrationen och militären utan även inom statliga företag och 
koncerner samt inom det starkt kritiserade domstolsväsendet. Protester 
mot utrensningen kom från samma press och allmänhet som tidigare de
monstrerat otålighet med Buharis långsamma utrensningstakt. 104 

Internationella ekonomiska organ som Internationella valutafonden 
(IMF) och Världsbanken tryckte på för att få Nigerias ledare att anta en 
åtstramningspolitik. Frågan diskuterades ingående vid de förhandlingar 
som Nigerias finansminister Onaolapo Soleye i mars 1984 förde med IMF 
i Washington. 

När militären tog makten betonade man den nya ledningens ansvarsful
la inställning till Nigerias internationella förpliktelser - något som man 
också visat i handling genom att fullfölja avbetalningarna på utlands
skulden. Då Nigeria behöver nya l.�n har man inte mycket annat att välja 
på än att foga sig i IMF:s villkor. Aven om Nigeria lyckas utverka de nya 
lånen innebär det inte att militärregeringen stärker sin ställning genom 
IMF:s ekonomiska recept, som sällan skrivs ut med tanke på köpkraften 
och välfärden hos de vanliga medborgarna. Buhari-regeringen kan därför 
räkna med att tålamodet kommer att tryta hos befolkningen, om det en
da synbara resultatet av maktutövningen blir nya prishöjningar. 

Under 1984 har p g a livsmedelsbristen skett stora prishöjningar även 
på baslivsmedel. Antalet arbetslösa beräknades år 1983 till 300.000 och 
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har fördubblats under 1984. Många industrier har blivit nedlagda och de 
som fortfarande producerar drivs för halv maskin. För att få behålla sitt 
arbete har 1000-tals arbetare accepterat lönesänkning med 50 %. Till det
ta kommer de ca 150.000 personer, vilkas arbete försvann genom militär
rådets "storstädning" inom statsförvaltningen och militären. 105 

Militärrådet har varit framgångsrikt med sin intensiva propaganda och 
psykologiska krigföring mot den disciplinslöshet och oordning som råder 
inom såväl den offentliga som civila sektorn. 

Då det gäller ekonomin lyckades regeringen genomföra en valutaför
ändring så snabbt och överraskande att inte ens en del ledande statstjäns
temän hade kännedom om den förrän den trädde i kraft. Den hade en 
deflatorisk effekt genom att minska värdet av de pengar som var i omlopp 
med 20 %. 

För första gången på fem år var importlicenserna bundna till den till
gängliga utlandsvalutan. År 1983 hade landet ett valutaunderskott på 3 
miljarder. Detta har under år 1984 vänts till ett överskott på 1 miljard. 106 

Under de senaste åren har militärrådet i Etiopien också ställts inför 
ekonomiska problem. Trots relativt goda skördar under slutet av 1970-ta
let rådde det livsmedelsbrist i en del regioner och städer, som måste av
hjälpas genom livsmedelsimport. Detta och militärrådets militära verk
samhet i Eritrea-, Tigre- och Ogaden-provinserna hade lett till att landet 
råkat i betalningsbalanskriser, förvärrade av stigande oljepriser och sedan 
år 1977 sjunkande kaffepriser. År 1980 nådde landets valutareserver sin 
lägsta nivå sedan 1950-talet och var mindre än 1/3-del av 1974 års nivå. 
Den ekonomiska tillväxten har minskat sedan 1974. Efter en period med 
en årlig ökning av GNP på mindre än 1 % ökade den med 4.7 % per år 
mellan 1978/79 och 1980/81. Detta har delvis berott på såväl förbättrade 
skördar som transporter och kommunikationer. Under åren av valutakris 
har de statliga budgetunderskotten varit höga. Inflationen år 1980 var of
ficiellt 10 % men rapporterades inofficiellt till 45 Samarbete med va
lutafonden IMF har sedan dess betytt en minskning av budgetunderskot
tet. Detta har emellertid uppnåtts till priset av ökade utlandsskulder vil
ka har fördubblats mellan åren 1978-1982 till över 23 % av GNP. Etio
pien drabbades av svältkatastrofer åren 1979-1982 och igen 1983-1985. 
Minst 4,5 miljoner människor drabbades av torka och svält i Wollo-, Tig
re- och Eritrea-provinserna. I Tigre hade regeringen liten kontroll utan
för huvudvägarna åren 1982-.83 trots sin stora arme på ca 300.000 man, 
som upprustats med militärt bistånd från Sovjetunionen. Efter tork- och 
svältkatastroferna ökade strömmen av flyktingar från Eritrea-, Tigre- och 
Wollo-porvinserna till Sudan. Samtidigt anklagades etiopiska regeringen 
för att använda sig av torkan och svälten för att göra folkomflyttningar i 
de områden där gerillaverksamhet pågår. Etiopien anklagas vidare för att 
använda sig av livsmedelsdistribution som ett vapen i sin kamp mot Eri
trea och Tigre. Amerikanska biståndsarbetare hävdar att etiopiska rege
ringen hindrar bistånd till Tigre och Eritrea, samt att Eritrea-provinsen är 
helt stängd för utländska hjälpsändningar .107 
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4. Sammanfattning

Nigeria och Etiopien har olika historisk bakgrund. Nigeria hade lång tid 
under brittiskt kolonialstyre medan Etiopien däremot vid 1900-talets bör
jan tillsammans med Liberia var enda självständiga staten i Afrika. 

De olika folkgrupperna i Nigeria hade sina egna välordnade system när 
europeerna anlände. I norr bodde hausa- och fulanifolken i ett stort hie
rarkiskt samhälle, där emirerna styrde. I motsats till hausa och fulani 
hade ibofolket i sydöst inga större samhällsbildningar än en grupp byar 
styrda av ett byråd. 

År 1861 upprättade Storbritannien en koloni, Lagos, som 1906-1909 
slogs ihop med de båda brittiska protektoraten Nord- och Sydnigeria till 
en enhet. 

Lugard hade lagt största delen av norra Nigeria under sig med hjälp av 
indirekt styre. Det innebar att de emirer som erkände britternas över
höghet kunde fortsätta att styra sina områden. De hade en auktoritär mi
litär tradition. Emirerna var dock ansvariga inför den brittiske guvernö
ren. 

Sedan Lugard lyckats genomföra indirekt styre i norr fortsatte britter
na med samma system i södra Nigeria. Införandet av detta system mötte 
svårigheter hos ibofolket. 

Självständighetssträvandena började på 1920-talet men tog fart på all
var först efter andra världskriget. Ar 1960 blev Nigeria självständig med
lem av Brittiska samväldet. År 1963 blev landet republik med en federal 
författning. Det allvarligaste hindret för Nigerias självständighet hade 
varit den interna motviljan mot samarbete över stamgränserna. Landets 
förste president Azikiwe och förste premiärminister Balewa fick kämpa 
med svåra stammotsättningar. 

Militären i Nigeria hade ökat i numerär från några få tusen man 1950 till 
10.500 år 1966, och militärbudgeten växte i motsvarande grad. Storbri
tannien överlämnade kontrollen över de militära styrkorna till den nige
rianska regeringen år 1960. Åren 1964--1965 övertogs befälet av inhemska 
officerare. Generaler i den nya armen blev, under de första åren efter 
självständigheten, f d underofficerare i kolonialarmen. Nästa generation, 
de unga officerarna, var män som utbildats vid den engelska militärakade
min Sandhurst och de blev antagonistiska mot de gamla "underofficers
generalerna". Sprickan var mellan två generationer och mellan två olika 
militära inriktningar, dels mellan den "satrapiska" och den professionella 
militären. 

Spänningen mellan de "gamla satrapiska" och den professionella mili
tären ökade när den civila regeringen splittrades av inre politiska strider. 
I januari 1966 intervenerade militären i inrikespolitiken för att rädda så
väl det militära etablissemangets "ära", som nationen. 

Armechefen Ironsi, en ibo, övertog makten och de unga ibo-officerare 
som utfört kuppen sköts åt sidan. Ironsi tillkännagav att en enpartistat 
skulle bildas. 
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Militären i norr misstänkte att Ironsis avsikt var att låta ibofolket do
minera den politiska makten. Detta orsakade en motkupp i juli 1966 av 
officerare från norr. Konflikten gick längs etniska linjer och kuppmakar
na utsåg överstelöjtnant Gowon till statschef. Han återinförde år 1967 det 
federala systemet med delstatsregeringar. 

Etiopiens moderna historia började år 1953 då en av landets stamfurs
tar kröntes till kejsare under namnet Tewodoros Il. Etiopien var ett feo
dalt land. Makten låg samlad hos kejsaren, adeln och kyrkan. Landet 
kunde ställa upp stora armeer. De flesta trupper värvades genom det feo
dala systemet. Varje feodalherre förde befäl över sina egna officerare och 
manskap och de var främst lojala mot honom. 

Då Selassie blev regent år 1916 försökte han att bryta den feodala ar
mens decentraliserade auktoritetsstruktur. Unga män sändes till Europa 
för officersutbildning samtidigt som utländska instruktörer engagerades 
för att skapa en professionell kejserlig arme. 

Italien invaderade Etiopien år 1936 och ockuperade landet. Kejsaren 
gick i landsflykt och kunde återvända först år 1941, sedan brittisk militär 
befriat landet. 

När Selassie återvände efter kriget var hans ställning starkare än då 
han lämnade landet. Provinsadeln hade försvagats under kriget. Deras 
militära funktioner kom mer och mer att upphöra genom att kejsaren or
ganiserade en professionell arme direkt under sitt befäl. Selassie gav 
högsta prioritet till utvecklingen av en modern militärstyrka. Med ut
ländskt bistånd ökades de kejserliga styrkorna både i antal och effektivi
tet. 

Selassie inledde ett reformprogram vilket aldrig kom att fullföljas, dels 
på grund av den starka ekonomiska satsningen på militären och krigsmak
ten och dels på korruptionen inom förvaltningen. Trots en viss grad av 
formell demokrati bestod kejsarens envåldsmakt. 

I februari 1974 ökade spänningen mellan den kejserliga regeringen och 
de nya samhällsgrupperna. Två faktorer bidrog till krisens urladdning, 
svältkatastrofen och "oljekrisens" effekter på Etiopiens ekonomi. "Feb
ruarirörelsen" inleddes med en social revolt, militären krävde till en bör
jan endast högre löner men fortsatte med långtgående politiska krav. Re
volten spred sig inom det etiopiska samhället. Makten övergick efter 
hand alltmer till militären som hade bildat ett militärråd och avsatt kej
saren och installerat Andom som ordförande. Motsättningar inom mili
tärrådet kring olika politiska frågor, bl a politiken i Eritrea, där det sedan 
1960-talet fanns en aktiv befrielserörelse, ledde i november till att Andom 
liksom andra militärer och politiker avrättades, och kriget mot Eritrea 
trappades upp. Samtidigt hade den pretorianska militärregeringen för
ändrats, den blev alltmer revolutionär och ville förändra hela det etiopis
ka samhället. En rad reformer infördes som syftade till att avskaffa alla 
spår av det feodala imperium som en gång varit Etiopien. I december 
1974 proklamerades Etiopien som en socialistisk stat. Militärrådet reage
rade repressivt mot varje form av opposition och utrensningar blev allt 
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vanligare både inom såväl militärrådet som inom olika samhälleliga insti
tutioner. 

Det är intressant att jämföra inbördeskrigen i Nigeria och Etiopien, då 
grundorsakerna till konflikterna var likartade. 

Både Eritrea och Biafra hade svaga politiska band till det politiska cen
tret i sin stat. Befolkningen i Eritrea hade långvarig historisk och kultu
rell anknytning till det etiopiska folket, men utvecklade sin egen identitet 
under perioden som italiensk koloni. Jämfört med folket i Eritrea hade 
ibo färre historiska band med de övriga folken i Nigeria. Den ekono
miska, sociala och politiska utvecklingen skedde i snabbare takt i såval 
Biafra som Eritrea än i ländernas politiska centra. Befolkningen i Biafra 
och Eritrea hade mindre inflytande i huvudstaden än vad de ansåg att de
ras ekonomi och prestationer borde berättiga dem till. 

!bo-folket ansåg sig p g a sin stora folkmängd, utbildning och ekono
miska ställning förfördelade när det gällde inflytande i Nigeria. De ansåg 
att deras politiska ställning hade berövats dem. Både de etiopiska och ni
gerianska centra såg Biafra och Eritrea som livsviktiga för sin existens. 
Eritrea har genom sin kuststräcka vid Röda havet ett strategiskt läge för 
Etiopien och utan Eritrea skulle Etiopien sakna hamn vid Röda havet. 
De högt utbildade och högt uppsatta eritreanernas inflytande hade varit 
litet p g a att Etiopien i huvudsak varit ett enmansvälde och att det var 
amharaeliten i landet som dominerat. Sedan militärrådet övertagit mak
ten hade det lika litet som kejsaren tillåtit någon av eritreanerna att verka 
för större självständighet för Eritrea. 

Liksom etiopierna kämpade nigerianerna för att hålla samman sin stat. 
För Nigeria var statens integritet och sammanhållning den centrala poli
tiska frågan. De politiska processer som ledde till inbördeskriget i Nigeria 
år 1967 och upptrappningen av befrielserörelsen i Eritrea till ett inbör
deskrig år 1975 hade betydande paralleller. Det hade skapats politiska 
spänningar på grund av ekonomiskt och socialt framåtskridande kom
binerad med minskad politisk makt för de båda regionerna. Både Nigeria 
och Etiopien drabbades av militärkupper som förde officerare vilka själva 
kom från utbrytarregionerna till makten. Båda militärregeringarna för
sökte lösa den nationella enhetsfrågan. Men varken general Ironsi i Ni
geria eller general Andom i Etiopien lyckades ena sina länder och båda 
blev mördade i motkupper. 

I början av militärstyret i Nigeria och Etiopien handlade de båda mili
tärregeringarna på ett sätt som skiljer dem från de .. tidigare civila regering
arnas handlande då det gällde utbrytningarna av Ostra regionen i Nigeria 
och Eritrea i Etiopien. 

De militära ledarna i Nigeria gjorde ett försök att avvärja ett inbör
deskrig med en konferens i Aburi i Ghana i januari 1967. I Etiopien hade 
kejsaren ignorerat Eritrea-frågan och "etiopieserat" · regionen alltmer. 
Militärrådet under An dom ville lösa frågan genom förhandlingar, medan 
hans efterträdare Teferi skickade fredsdelegater samtidigt med militära 
trupper. 
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De båda militärregeringarna försökte lösa konflikterna på olika sätt. 
Gowon i Nigeria försökte skapa en myt om att ibofolket var oskyldigt till 
inbördeskriget och skjuta skulden på Ojukwµ och hans grupp. Gowon 
hävdade att kriget inte fördes mot en utländsk fiende utan att armen skul
le kuva Ojukwus uppror och integrera ibofolket i nationen. 

Medan Gowon talade om integration talade militärrådet i Etiopien om 
erövring. Militärrådet drev den politiken att alla eritreaner var fiender till 
den etiopiska staten och revolutionen. Kriget i Eritrea definierades i 
klasskampstermer och folket sågs som klassfiender. Militärrådet såg kri
get som ett krig mot ett fiendefolk. 

De båda ländernas historiska traditioner är en annan viktig förklarings
grund till de båda militärregeringarnas olika handlande: Den nigerianska 
strategin för integration som motsats till den etiopiska strategin för eröv
ring. De två militära ledarnas, Gowon i Nigeria och Mengistu i Etiopien, 
ideologier var även avgörande för deras inställning till de utbrytande re
gionerna. Mengistus repressiva ideologi av radikal socialism ledde till att 
konflikten började att artikuleras i klasskampstermer. 

Den socialistiska ideologin i Etiopien vände ett utbrytningskrig till ett 
erövringskrig och förhindrade inre enhet inom militärrådet där makt
kampen tog sig uttryck i form av blodiga palatskupper tills Mengistu tog 
makten i februari 1977. 

Etiopien hör till de länder i Afrika som har drabbats, under många och 
långa perioder, av torka och svält. Landet har inte klarat att lösa dessa 
problem utan hjälp av "utvecklingsbistånd" från andra länder. Då Etio
pien drabbades av torka och svält under 1970- och 1980-talen och då 
främst i Wollo-, Tigre- och Eritreaprovinserna fick inte nationella och in
ternationella hjälporgan verka i Eritrea. Medan Nigeria däremot, då Bia
fra blivit inringat, släppte igenom hjälpsändningar till regionen. Nigeria 
använde alltså inte livsmedelsdistributionen som vapen på samma sätt 
som Etiopien. 

Att Gowon hade en möjlighet att hålla samman Nigerias regering i 
olikhet med Etiopien och kunde undgå allvarliga splittringar kan förklara 
krigens olika varaktighet. Inom Gowons regering rådde det en förvånans
värt liten oenighet om hur krigsföringen och politiken mot Biafra skulle 
föras. En viss otålighet fanns mot Gowons moderata krigsföring. Enligt 
oppositionens åsikt skulle en total blockad och ökade krigsansträngningar 
föra kriget till ett snabbt slut, och på så sätt spara liv. Dessa olika åsikter 
om hur kriget borde föras ledde aldrig till någon djupare konflikt, tack va
re Gowons förmåga att bli den samlade kraften inom regeringen. I Etio
pien däremot ledde utbrytningsförsöken efter revolutionen till en upp
trappning av den politiska spänningen i en utsträckning som inte hade sitt 
motstycke i Nigeria. Då utbrytning och upplösning skedde inom såväl 
som utanför regeringen, måste krigsresurserna även användas på annat 
håll. Militärrådet kom att konfronteras med andra grupper som ställde 
krav på självständighet eller var i opposition och stred för att avskaffa re
geringen. 
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Sovjetunionen som under de civila regeringarna i Nigeria hade misslyc
kats i sin strävan att förbättra sina relationer till landet såg genom in
bördeskriget en möjlighet att få slut på den omfattande anglo-amerikan
ska dominansen i Nigeria. Före inbördeskriget hade Nigeria fört en al
liansfri men pro-västlig utrikespolitik. Under inbördeskriget fick Nigeria 
avslag från såväl USA som Storbritannien om militärt bistånd. Det vände 
sig då till Sovjetunionen som ställde upp med omfattande hjälp såväl i ma
teriel som instruktörer. Nig6rta höll efter inbördeskriget en alliansfri ba
lanserad utrikespolitisk kurs, men kopplingarna till väst var hela tiden 
starka. Handelsvolymen med Sovjetunionen ökade, men Nigeria betona
de hela tiden en självständig utrikespolitik. 

Före revolutionen år 1974 var Etiopien starkt skuldsatt till USA och 
hårt bundet med en serie 25-åriga avtal. Utbildning av officerare skedde i 
USA och försvarsmakten var helt beroende av USA för vapen och reserv
delar. Den etiopiska revolutionen förändrade bilden och USA ställdes in
för problemet att stödja den allt radikalare etiopiska regimen. År 1975 
kom brytningen och Etiopien vände sig till Sovjetunionen för bistånd och 
militär hjälp. Under mitten av 1977 anlände stridsvagnar och pansar
fordon till Etiopien. I april 1977 gav Mengistu order om utvisning av US 
Military Advisory Assistance Group och nedläggning av konsulatet i As
mara, US Information Service och Naval Medical Research Unit i Addis 
Abeba. Det ömsesidiga samarbetet gjorde snart att Etiopien kom i en 
position av totalt beroende av Sovjetunionens militära bistånd. 

I januari 1970 kapitulerade Biafra sedan Ojukwu flytt. En tid efter in
bördeskriget behandlades Biafra som en ockuperad stat, men det prag
matiska liberala synsättet hos militärregeringen gjorde att den tonade 
ned de etniska motsättningarna. Några månader efter inbördeskrigets 
slut lovade Gowon att demokratiska val skulle hållas under mitten av 
1970-talet och att makten då skulle överlämnas till civila politiker. År 
1974 tog Gowon tillbaka sitt löfte, vilket väckte stort missnöje hos befolk
ningen. Gowons regering anklagades även för korruption och oförmåga 
att komma tillrätta med sociala missförhållanden. 

Sommaren 1975 trädde återigen en grupp av den pretorianska militären 
in på arenan och störtade i en militärkupp Gowon. Ny statschef blev Mo
hamed. Han rensade upp inom byråkratin och återupptog demokratise
ringspolitiken. I februari 1976 mördades Mohamed och efterträddes av 
Obasanjo som styrde landet fram till den civila regeringen tillträdde hös
ten 1979. I augusti 1979 genomfördes presidentval och val till såväl re
presentanthuset som till senaten. I valet segrade National Party of Nige
ria (NPN) under ledning av Shagari. Shagari och hans parti vann även va
let augusti 1983. Men valsegern fläckades p g a påstådd valfusk. Detta 
var en av orsakerna till att militären återigen övertog makten genom en 
militärkupp ledd av generallöjtnant Buhari med stöd av de tre vapengre
narna. I Nigeria var en kupp före eller strax efter valet väntad p g a Sha
garis oförmåga att lösa landets problem; varubrist, prisstegringar, stora 
utlandsskulder samt obetalda löner till statstjänstemän. Efter två veckor 
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började Buhari utrensningar inom byråkratin och militären samt dom
stolsväsendet. 

Den pretorianska militärregeringen har följt Internationella valuta
fondens förslag och genomfört en valutaförändring och lyckats vända va
lutaunderskottet från år 1983 till ett överskott år 1984. Men landet har 
fortfarande livsmedelsbrist och stora prishöjningar har skett under 1984 
samtidigt som arbetslösheten har ökat. 

Samtidigt som den pretorianska militärregeringen i Nigeria återvände 
till kasernerna, och en civil regering tillträdde, tillkännagav det revolutio
nära militärrådet i Etiopien att det skulle bildas ett arbetarparti. I syfte 
att bilda detta parti inrättades partibildningskommissionen vilken blev 
Etiopiens reella maktcentrum. Mellan åren 1980-1983 byggde militär
rådet upp partibyråkratin. På alla betydande poster inom partiet hade 
rnilitärrådet installerat militärer. I september 1984 bildades Etiopiens arbe
tarparti. Det nya partiet övertog den gamla militärregeringens befogen
heter. Till generalsekreterare i arbetarpartiets centralkommitte valdes 
Mengistu som därmed blev landets statschef. I och med att partiet bilda
des hade den etiopiska revolutionen institutionaliserats, samtidigt för
ändrades den revolutionära militären till en pretoriansk sådan. 

Den militära mobiliseringen för att kuva de regionala befrielserörelser
na har krävt stora uppoffringar av det etiopiska samhället. De militära ut
gifterna har finansierats genom kampanjavgifter som betalats av befolk
ningen. Stora delar av den manliga befolkningen har mobiliserats för stri
der vid de olika fronterna. Den senaste offensiven mot Eritrea misslyc
kades och regeringstrupperna och den eritreanska gerillan befinner sig i 
låsta positioner. 

Under de senaste åren har Etiopien ställts inför ekonomiska problem, 
p g a höga oljepriser och sjunkande priser på kaffe, Etiopiens exportvara. 
Ett samarbete med valutafonden (IMF) har betytt en minskning av lan
dets stora budgetunderskott. 

Det kan dröja länge för såväl Etiopien som Nigeria innan de kan över
vinna sina ekonomiska och politiska svårigheter och etablera en regering 
som är ansvarig inför folket. Svårigheten i det nigerianska dilemmat är att 
både militära och civila regeringar har misslyckats i det förflutna. I de fall 
militären i Nigeria har försökt frigöra sig från politiken, har de ofta känt 
sig tvungna att återta makten, när de civila politikerna misslyckats med 
att styra landet. Samtidigt är de civila krafterna i både Etiopien och Ni
geria så splittrade och svaga att militären en tid kommer att dominera 
politiken. 



125 

Noter 

1 Decreane, Philippe, Vieille Afrique Jeunes nations. Paris 1983. 
2 Se Allardt, Erik/Starck, Christian, Språkgränser och samhällsstruktur. Stock

holm 1981. 
Kung, Andresffandberg, Olof G., Jordens förtryckta -etniska minoriteter i 
världen. Stockholm 1970. 

3 Se t ex Huntington, Samuel P., The Soldier and the State: The Theory and 
Politics of Civil-Military Relations. New York 1957. Huntington, Political Or
der in Changing Societies. New Haven 1968. 

4 Gutteridge, William, Military Institutions and Power in New States. London 
1964. 

5 Coleman, James/Brice, Belmont, The Role of the Military in Sub-Saharan Af
rica. Johnson, John, (ed) The Role of the Military in Underdeveloped Coun
tries. New Jersey 1962. 

6 Finer, Samuel E,. The Man on Horseback. London 1962. 
7 Perlmutter, Amos, The Military and Politics in Modern Times, New Haven 

1977. 
8 First, Ruth, The Barrel of a Gun. London 1971. s 29 ff. 
9 Luckham, Robin, The Nigerian Military. A sociological analysis of authority 

& revolt 1960--67. London 1971. 
10 Dudley, B.J., The Military and Development. The Nigerian Journal of Econo

mic and Social Studies. lbadan July 1971. 
11 Adekson, J. Bayo, Nigeria in Search of a Stable Civil-Military System. Alders

hot, Hants. 1981. 
12 Limberg, Lennart, Teorier och metoder i forskningen om afrikanska militär-

kupper. Svenskt Nordiskt Afrikanskt. Göteborg 1981. 
13 Se Nordisk Familjebok, första bandet, s 276. Stockholm 1904. 
14 Flint, John E., Nigeria and Ghana. New Jersey 1966. 
15 Schwartz, Walter, Nigeria. London 1968. 
16 Greenfield, R., Ethiopia: A New Political History. New York 1965. 
17 Halldin, Viveca, Etiopien ett u-land i förvandling. Stockholm 1975. 
18 Bondestam, Lars, Feodalismen skall krossas. Lund 1975. 
19 Gilkes, Patric, The Dying Lion. London 1975. 
20 Sahlin, Michael, Neo-Authoritarianism and the Problem of Legitimacy. Upp

sala 1977. 
21 Stremlau, John, The International Politics of the Nigerian Civil War, 1967-

1970. Princeton 1977. 
22 Kirk-Greene, A.H.M., Chrisis and Conflict in Nigeria: A Documentary Sour

cebook 1966-1969, 2 volumes. London 1971. 
23 Se Limberg, Lennart, Afrika i modern historievetenskap, Mörner m fl. 

Stockholm 1970. 
24 Flint (1966). 
25 First (1971). s 35 f. 
26 Stokke, Olav, Spenninger i det politiske system i Nigeria fram till borger

krigen. Politikk nr 3. Uppsala 1969. s 315 f. 
27 Stokke (1969). s 316 f. Schwartz (1968). s 93 f. 



126 

28 Stokke (1969). s 316 f. Schwartz (1968). s 98 f. 
29 Stokke (1969). s 317 f. Schwartz (1968). s 105 ff. 
30 Stokke (1969). s 319 f. 

31 Pankhurst, Richard, Economic History of Ethiopia, '1800-1935. Addis Abeba 
1968. s 550. 

32 Bondestam (1975). s 15 f. 

33 Carlson, Per/Hult, Marie/Mårtensson, Bo/Sandström, Rolf, Utveckling och 
Underutveckling i Etiopien. Stockholm 1970. s 129. 

34 Levine, Donald N. The Military in Ethiopian Politics: Capabilities and Cons
traints, Bienen, Henry (ed) The Military Intervenes. Case Studies in Political 
Development. New York 1968. s 12. 

35 Levine (1968). s 14. 

36 Ethiopia, Ministry of Information, Imperial Ethiopian Government. 
1969. s 108. The Military Balance 1973-74, The International Institute for 
Strategic Studies. London 1974. 

37 The Arms Trade with the Third World, SIPRI. Stockholm 1971. s 650. 
38 Ethiopia (1969). s 108. 
39 Levine (1968). s 15. 
40 Clapham, Christopher, Haile Selassies Government. London 1969. s 94. 
41 Etiopien Somalia Nr 57, Utrikespolitiska Institutet. Stockholm 1974. s 6. 
42 Bondestam (1975). s 87 f. 
43 Kilng, Andres/Tandberg, Olof G. (1970). s 58 ff. 
44 Afrika, Dagens Nyheter. Mars 1975. s 15 ff.
45 Afrika (1975). s 16 f. Stokke (1969). s 325 f. 
46 Perlmutter (1977). s 153 f. Dudley (1971). 
47 Perlmutter (1977). s 153 f. 
48 Stokke (1969). s 343 f. Afrika (1975). s 17 f. 
49 Stokke, Olav/Himmelstrand, Ulf/Sjöberg, Hans, Nigeria och Biafra. Stock-

holm 1969. s 12 f. Stokke (1969). s 345 f. 
50 Finer (1962). 
51 Stokke/Himmelstrand/Sjöberg. (1969). s 13 f.
52 Stokke/Himmelstrand/Sjöberg. (1969). s 13. 
53 Schwartz (1968). s 211 f. Stokke (1969). s 345 f. 
54 Stokke/Himmelstrand/Sjöberg (1969). s 14 f. 
55 Schwartz (1968). s 210 f. Stokke/Himmelstrand/Sjöberg (1969). s 15 f. 
56 Halldin (1975). s 14 ff, 18, 20 ff, 24. Keller, Edmond J. The Ethiopian at the 

Crossroads. Current History. Marsch 1984 s 177 f. Gilkes (1975) s 87. 
57 Se Levine, Donald, Roots of Ethiopian Nationhood, Africa Report. May 

1971. Trevaskis, G.K.N., Eritrea: A Colony in Transition. London 1960. 
58 Coleman, James, Nigeria: Background to Nationalism. Berkeley 1958. 
59 Panter-Brick, S.K., Nigerian Politics and Military Rule: Prelude to Civil 

War. London 1978. 
60 Pearson, Scott, Petroleum and the Nigerian Economy. Stanford 1970. 
61 Halldin (1975). s 18 f. Gilkes, Patrick, Eritrea Could Stand Alone. African 

Development 1975. 



127 

62 Meeting of the Nigerian Military Leaders held at Peduase Lodge, Aburi, 
Ghana. Lagos 1967. 

63 Halldin (1975). s 24. Keller (1948}. s 117. 
64 Lindkvist, Kent, Konflikter och samarbete kring Afrikas horn. Stockholm 

1977. s 8 f. 
65 Lindkvist (1977). s 9 f. 
66 Kirk-Greene (1971) Vol. 1, s 456. de St Jorre, The Brothers War. s 283., West 

Africa Nov. 1968. s 1425. Lindkvist (1977}. s 10. 
67 Kirk-Greene (1971). Vol. 1, s 456. 
68 Ethiopian Ministry of Information and National Guidance. Connell, Dan, 

Ethiopia, Eritrea and U.S. Policy. Nation, March 19, 1977. s 339. 
69 Greenfield, R. Ethiopia: A New Political History. New York 1965. 
70 Kirk-Greene (1971). Vol. 1, s 456. West Africa Nov. 1968. s 1425. 
71 Farer, Tom, War Clouds on the Horn of Africa. New York 1976. s 40. 
72 Se Greenfield (1965). 

73 Se Ikime, 0., The Fall of Nigeria. London 1977. 
74 Fessehatzion, Tekie, The Eritrean Struggle for Independence and National 

Liberation. Horn of Africa 1 April/June 1978. S 29 ff., 34. Ethiopian Herald 
April 12, 1978. 

75 Stremlau (1977). s 44. Sklar, Richard R., Nigerian Politics: The Ordeal of 
Chief Awolowo 1960-- 1965 in Carter, Gwendolen, Politics in Africa: Seven 
Cases. New York 1966. Luckham (1971). s 339 f. 

76 Lee, William F., Ethiopia: A Review of the Dergue. Africa Report 22. 
March/April 1977. s 9. 

77 Ogunbadejo, Nigeria and Great Powers. African Affairs 75, 1976. s 24. 
MacKintosh, John P., Nigerian Government and Politics. London 1966. 
Phillips, C.S., The Development of Nigerian Foreign Policy. Evanston 1964. 
Legvold, Robert, Soviet Policy in West Africa. Cambridge 1971. 

78 Stremlau (1977). s 80. 
79 Ogunbadejo (1976). s 24. 
80 Ottaway, David and Marina, Ethiopia: Empire in Revolution. New York 

1978. s 167. Lycett, Andrew, Allegiances change as Sudan and Ethiopias War 
of words hots up. New African, April 1977. s 298. Halldin (1975). s 37 f. 

81 Habte Selassie, Bereket, The American Dilemma on the Horn. The Journal 
of Modern African Studies, 1984. s 268 f. Se Adekson (1981). s. 10 ff. 

82 Parent, Marc, Ethiopia After the Empire. International Perspectives July/ 
Aug. 1978. s 42. Hitchcock, Bob, The Mechanics of the World's Longest War. 
New African, Oct. 1982. s 48 f. Ethiopian Herald, March 13, 1978, Dec. 4, 5, 
1978. Quarterly Economic Review of Uganda, Ethiopia, Somalia and Dji
bouti. 1976-1983. 

83 Keller (1984). s 120. Skurnik, W.A.E., Continuing Problems in Africa's 
Horn. Current History, March 1983. s 123 f. 

84 Nigeria nr 302. Utrikespolitiska institutet 1983. s 14. 
85 Cervenka, Zdenek, Nigerias andra republik - exempel för Afrika. Internatio

nella studier 1980:3. s 3 
86 Cervenka (1980). s 3. Sahlin (1977). 



128 

87 Cervenka (1980). s 4. 
88 Kirk-Greene, A.H.M./Rimmer, Douglas, Nigeria since 1970. London 1981. s 

55. 
89 Kirk-Greene/Rimmer (1981). s 55. 
90 Kirk-Greene/Rimmer (1981). s 56 f. 
91 Mabogunje, Akin L, Nigeria - Physical and Social Geography. Africa South 

of the Sahara 1984---85. London 1985. 663 ff. 
92 Cervenka (1980). s 3. Wachtmeister, Claes-Adam, Nigerias krigsmakt - ban

tas och moderniseras. Internationella studier nr 2. s 32. Thorsen, Tomas, Ni
gerias väg mot demokrati. Internationella studier nr 5, 1978. s 191 f. West 
Africa, Sep. 19, 1983, Oct. 31, 1983. 

93 Mabogunje (1985). s 664 f. 
94 Joseph, Richard A., The Overthrow of Nigeria's Second Republic. Current 

History, March 1984. s 123, 124, 138. Mabogunje (1985). s 665. 
95 Desmond, Larry, A Tarnished Victory for NPN. Africa Report, 

Nov.-Dec.1983. s 18 ff. Joseph (1984). s 123. 
96 The Military Balance 1981-1982 (1981). s 61. Halldin (1975). s 101. 
97 Quarterly Economic Review of Uganda, Ethiopia, Somalia and Djibouti, No. 

1-4, Supplement 1983.
98 Quarterly Economic Review, No. 1-4. Keller (1984), s 120, 121 ff. 
99 Love, Robert S, Marxian Method and Concept in Revolutionary Ethiopian 

Studies. Northeast African Studies, Michigan 1984. s 10. 
100 Keller (1984). s 120, 121 ff. 
101 Internationella studier nr 6, 1984. s 19. 
102 Daily Times Jan. 3, 1984. 
103 Sunday Times Jan. 1, 1984. Daily Times Jan. 2, 4, 9, 1984. New African, 

March 1984. s 55, 70. Africa Now, Jan. 1984. s 59 f. 
104 Iroh, E., Buhari's Slow Purge, New African, March 1984. s 70. 
105 African Economic Digest: Vol. 5 No. 1, Jan 6, 1984. s 2 ff. Vol. 5 No. 2, Jan. 

13, 1984. s 15. Africa Now, Jan. 1984. s 9, 10 f, 12 ff. West Africa, Jan. 1984. s 
195. Joseph (1984). s 138. New African, March 1984. s 70. Iroh, E., One Year
of Military Rule, New Africa, Dec. 1984. 20 f.

106 Love (1984). s 51 ff. 
107 Tempus, jan. 2, 1985. Love (1984) 



129 

Zusammenfassung: Der Militarismus in Nigerien und Äthiopien 

Nigerien war lange Zeit eine englische Kolonie. Äthiopien dagegen be
wahrte, abgesehen von der kurzen italienischen Kolonialherrschaft, seine 
Selbständigkeit. 

Nigerien wurde 1960 selbständig und iibernahm ausser dem von den 
Engländern eingeföhrten politischen System auch die Kontrolle iiber die 
von den ehemaligen Kolonialherren aufgestellten Streitkräfte. Im Januar 
1966 griff das Militär in die lnnenpolitik ein. Der Oberbefehlshaber des 
Heeres, ein lbo, ergriff die Macht. Im Juli 1966 putschten Offiziere aus 
dem Norden gegen ihn. Ein ethnographisch bedingter Konflikt war aus
ge�.rochen. 

Athiopien war ein Feudalstaat. Die Maght ging vom Kaiser, vom Adel 
und von der Kirche aus. Italien griff 1936 Athiopien an und besetzte es bis 
1941. Als der Kaiser zuriickkehrte, stellte er eine ihm unterstehende Be
rufsarmee auf. Im Februar 1974 kam es zu einer Militärrevolte, in deren 
Verlauf der Kaiser abgesetzt wurde und ein Militärrat die Macht ergriJf. 

Die Griinde för die Konflikte und Biirgerkriege in Nigerien und At
hiopien sind ethnischer und regionaler Art. Doch die Militärregime sahen 
die Konflikte verschieden und versuchten, sie auf unterschiedliche Weise 
zu lösen. Wä�.rend Gowon in Nigerien von Integration sprach, redete der 
Militärrat in Athiopien von Eroberung. .. 

Als in den 1970er und 1980er Jahren in Athiopien Diirre und Hung
ersnot herrschten, durften nationale und internationale Hilfsorganisatio
nen nicht in Eritrea tätig werden. Dagegen liess Nigerien, nachdem .. es 
Biafra isoliert hatte, Hilfssendungen dorthin zu. Im Gegensatz zu At
hiopien wandte Nigerien die Blockade der Lebensmittezufuhr nicht als 
Waffe gegen eine abfällig gewordene Provinz an. 

Nachdem die USA und Grossbritannien Nigerien Ersuchen um Militär
hilfe abgelehnt hatten, wandte es sich erfolgreich an die Sowjetunion. 
Nach dem Biirgerkrieg jedoch verfolgte Nigerien eine allianzfreie und 
selbständige Aussenpolitik. 

Vor 1974 war Athiopien sehr stark von den USA abhängig. 1975 kam es 
zum Bruch. Das neue Regime wandte sich an die Sowjetunion und wurde 
völlig abhängig von deren militärischem Beistand. 



130 



131 

Svensk flygindustri: Dröm och uppvaknande* 

Av Klaus-Richard Böhme 

1. 

Detta bidrag behandlar vissa frågor rörande den svenska flygindustrin 
inom ramen för den svenska strävan att inta en ställning som industriell 
stormakt. 

Problemen kan relateras till följande, något grova kronologiska indel
ning: 

1) 1914-1919 Existensen av en av krigskonjunkturen gynnad flygindustri.
2) 1919-1934 Försök att bygga upp en ny flygindustri.
3) 1934-1948 Uppbyggnaden av den moderna flygindustrin.
4) 1948- Strävan att bevara flygindustrin.

Det föreligger en tämligen omfattande modern forskning rörande den
svenska flygindustrin. För tiden fram till 1948 kan jag hänvisa till egna un
dersökningar . 1 l Perioden därefter behandlas i Ingmar Dörfers och Ulf 
Olssons arbeten.2lJ samtliga dessa arbeten görs jämförelser med den ut
ländska flygindustrin. I synnerhet Dörfer och jag betonar i detta sam
manhang Sveriges internationellt sett mycket framskjutna position på 
området. 3) I denna forskning berörs dock endast indirekt det problem
som här skall ställas i centrum, nämligen flygindustrin som ett uttryck för 
den svenska strävan efter en industriell stormaktsställning.4l Detta kan 
troligen förklaras med att flygindustrin genom att den räknas till det mili
tär-industriella komplexet har ansetts inta en särställning. I det följande 
skall visas att detta betraktelsesätt är för snävt och flygindustrins pro
blematik bör relateras till debatten om Sveriges ställning som industrina
tion. 

Huvudlinjerna i denna debatt har nyligen redovisats och dragits ut av 
Arne Ruth. Han påpekar att industrialismen nådde Sverige relativt sent. 
Följaktligen fortsatte också utvandringen från Sverige längre än från t.ex. 
Tyskland och i tämligen stor omfattning. Detta föranledde en starkt na
tionalistiskt färgad debatt. 

Enligt en pessimistisk uppfattning skulle Sverige halka efter alltmer 
vad gällde industriell utveckling, inte minst i jämförelse med Danmark 
och Norge. Denna pessimism fick ytterligare näring genom upplösningen 
av den norsk-svenska unionen år 1905. Men just denna händelse födde i 
vissa konservativa kretsar viljan att genom industrialiseringen återge 
Sverige en position som stormakt. Till en början gynnad av krigs- och ef
terkrigskonjunkturerna hölls denna vilja vid liv även under mellankrigs
tidens perioder av depression. Och denna inställning blev snabbt allmänt 
accepterad, inte minst av de statliga, privatindustriella och fackliga by-

*Föredrag presenterat vid nordiska historikermötet i Odense, Danmark, i augusti 1984.
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råkratierna samt av de politiska partierna. Inför det fascistiska hotet för
stärktes denna enighet som vilade på en effektiv industris materiella re
surser. Dessa utgjorde även basen för Sveriges uppträdande i världen ef
ter. andra världskriget. Vad gällde landets ekonomiska nivå, tekniska 
kompetens och militära resurser intog det internationellt en mycket star
kare position än jämförbara småstater. När denna ställning fr.o.m. 
1970-talet, påskyndat av den ekonomiska krisen, började gå förlorad, 
väckte detta i Sverige en undran och en bestörtning som förvånat utländ
ska iakttagare. Visserligen har det aldrig saknats svenska kritiker av den
na stormaktsinställning som ofta åtföljts av starkt nationalistiska över
toner. Men den stora majoriteten svenskar har mer eller mindre medvetet 
omfattat den och önskar att hålla fast vid den.5l Den nedan följande his
toriken över den svenska flygindustrin skall komplettera och verifiera 
denna beskrivning. 

2. 

Strax före första världskriget etablerades det i Sverige några flygplans
fabriker av vilka AB Södertälje Werkstäders Aviatikavdelning och AB 
Enoch Thulins Aeroplanfabrik stod i särklass vad gäller finansiella resur
ser och tekniskt kunnande.6l Produktionen baserades till en början på 
franska och i mindre utsträckning på tyska förebilder. Men under första 
världskriget utvecklade man också egna flygplan. Självfallet gynnades bå
da fabrikerna av att försvarets ökande efterfrågan på flygmateriel nu 
frä:tpst måste tillgodoses genom inhemsk produktion. 

Ar 1917 inställdes produktionen av flygplan vid AB Södertälje Werk
städer, eftersom dess ledning ansåg att företaget efter ett fredsslut omöj
ligen skulle kunna hävda sig mot den utländska konkurrensen. 

Däremot tycks Thulin, som drev en både större och tekniskt mera 
avancerad fabrik, ha varit inställd på att producera även efter kriget. I 
motsats till AB Södertälje Werkstäder tillverkade Thulin både flygplan 
och motorer och han exporterade en del av sin produktion. 

Efter krigsslutet förlorade dock Thulin både import- och exportmark
naden. De tidigare kundernas nu sjunkande efterfrågan kunde nämligen 
tillgodoses bättre och billigare ur de f.d. krigförande ländernas över
skottslager. Thulinfabriken gick år 1919 i konkurs. Thulin själv hade tidi
gare samma år omkommit i en flygolycka. 

Fr.o.m. 1919 tillverkades inga flygmotorer i Sverige och flygplan en
bart vid de militära verkstäderna. Där hade tidigare endast utförts repa
rationer. Men behovet av krigsflygplan åren 1914-1918 hade lett till att 
där fr.o.m. 1917 även tillverkades egna :flygplan. Enligt rådande ekono
misk ideologi skulle detta ske endast i vissa undantagssituationer, efter
som tillverkning av flygmateriel principiellt skulle förbehållas privatindu
strin. Men efter 1919 följde armen respektive marinen olika vägar vid an
skaffningen av svensktillverkad flygmateriel. 

Vid armeflygets verkstäder på Malmen konstruerades flygplan. Denna 
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konstruktionsverksamhet lyckades dock inte hålla jämna steg med den in
ternationella utvecklingen, eftersom man vid sitt konstruktionsarbete 
oftast utgick från de motorer man köpt ur de krigförandes överskottsla
ger. Marinens verkstäder på Galärvarvet däremot inledde ett samarbete 
med tysken Heinkel. Bl.a. underlättade man år 1921 för Heinkel och hans 
landsman Biicker, som var marinens testpilot, att starta en liten flyg
plansfabrik, Svenska Aero AB. På så sätt försäkrade sig marinflyget om 
moderna flygplan, vars prestanda man inte alltid kunde utnyttja till fullo, 
eftersom man ibland hade svårt att anskaffa de nödvändiga motorerna. 

Bristen på flygmotorer hade under första världskriget varit en av den 
svenska krigsmaterielproduktionens besvärligaste flaskhalsar. På grund
val av tämligen omfattande utredningar hade riksdagen år 1917 beslutat 
att uppföra en statlig flygmotorfabrik, som till följd av krigsslutet emel
lertid aldrig blev byggd. I utredningarna hade vidare krävts att ämnet 
flygteknik skulle införas vid Tekniska högskolan och att ett aerodyna
miskt laboratorium skulle inrättas. Detta vore nödvändiga förutsättning
ar för att Sverige skulle kunna frigöra sig från utländskt beroende och 
kunna utveckla "en oberoende inhemsk flygindustri". 

Kravet på en inhemsk flygindustri, varmed vid denna tid avsågs kapaci
tet att tillverka flygmotorer och flygplan, vidhölls och förstärktes efter 
kriget trots alla nedrustningssträvanden. Självfallet framfördes det allt
jämt från militärt håll. Men det ställdes även alltmer energiskt av veten
skapens och industrins representanter. Medan militärerna argumentera
de med det nyss under avspärrningen demonstrerade behovet av inhemsk 
krigsmaterieltillverkning hänvisade ingenjörerna och industrimännen till 
att Sverige måste ligga bland de främsta nationerna vad gällde ny tek
nologi. I synnerhet industrins intresse för flygmaterieltillverkningen öka
de efter 1918. Under kriget hade den haft så goda konjunkturer att den 
hade avböjt att engagera sig i flygmotorproduktionen. 

Nu förutsåg den ledig kapacitet och fruktade dessutom att staten eller 
utländska bolag skulle etablera sig som flygmaterieltillverkare. Därmed 
skulle privatindustrin även gå miste om möjligheten att med hjälp av 
statligt stöd ge sig in på nya teknologiska områden. Det stod nämligen 
klart att flygmaterielproduktionen åtminstone under ett relativt långt in
ledningsskede måste stödjas av staten bl.a. genom garanterade köp av 
motorer och flygplan. 

Fram till 1923 hade också alla intressenter samt riksdagsmajoriteten 
enats om att: 

- inhemsk flygmateriel skulle tillverkas,
denna tillverkning huvudsakligen skulle ske privat,

- flygmotortillverkningen skulle prioriteras.

Iden var att genom licenstillverkning snabbt sätta sig in i den nya tek
nologin och sedan utveckla egna produkter som väl kunde hävda sig på 
exportmarknaden. Ingen tvivlade på att Sverige skulle lyckas med detta. 

Sedan 1923 pågick nya utredningar om inhemsk flygmotorproduktion. 
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På ett tidigt stadium stod det klart att det endast fanns plats för en tillver
kare och att statlig licensproduktion skulle ställa sig billigare än privat. 
Men det förra alternativet avvisades, framför allt med argumentet att sta
ten inte skulle kunna slå sig in på exportmarknaden. Samtliga de företag 
som konkurrerade om flygmotortillverkningen avvisade också ett förslag 
att bilda ett bolag med en av de om licensgivningen tävlande engelska fir
morna. Och självfallet avböjdes engelska erbjudanden att etablera dotter
bolag i Sverige. Dessa lösningar skulle försvåra, om inte omöjliggöra, för 
svenskarna att utveckla egna flygmotorer som till största delen skulle ex
porteras. 

Men flygmotorproduktionen kunde endast starta om staten, dvs. flyg
vapnet, garanterade vissa beställningar. Därför kom Kungl. Maj :t att av
göra vilket företag som skulle tillverka vilka motorer. 1930 beslöt Kungl. 
Maj:t att Nohab Flygmotorfabriker AB, ett nybildat dotterbolag till Nyd
qvist & Holm AB, skulle licenstillverka motorer utvecklade av den eng
elska firman The Bristol Aeroplane Company Ltd. 

Företaget, som 1939 köptes av AB Bofors och 1941 övertogs av AB 
Volvo och numera heter Volvo Flygmotor AB, har sedan 1933 levererat 
en rad licenstillverkade och delvis förbättrade engelska, tyska och fram
för allt amerikanska motorer. 7l Däremot visade det sig trots stora sats
ningar under beredskapsåren 1939-1945 vara för personal- och kapital
krävande att utveckla en svensk flygmotor. 

Samtidigt med förberedelserna för flygmotorproduktionen pågick an
strängningar att föra den svenska flygtekniska forskningen framåt och att 
institutionalisera den. Sedan 1920 krävde Tekniska högskolan i Stock
holm i sina årliga budgetäskanden en professur i flygteknik och ett aero
dynamiskt laboratorium. Dessa krav drevs dock mest energiskt av Ingen
jörsvetenskapsakademin (IV A). 

Den ursprungliga iden med IV A var att den genom praktiskt tillämpbar 
forskning skulle göra Sverige oberoende av kolimport. När IV A grunda
des 1919 var målsättningen dock betydligt mera omfattande. Enligt stad
garna ville IVA befordra teknisk-vetenskaplig forskning samt därigenom 
befrämja den svenska industrin och tillvaratagandet av landets naturpro
dukter. sJ IV A lyckades snart inta en framskjuten position som påtryckare 
i hithörande frågor, inte minst sådana rörande flygteknik. 

År 1924 utsåg IVA en flygteknisk kommitte. Att den betraktades som 
mycket viktig markerades genom att initiativtagarna till IV A, landshöv
ding Sven Liibeck och kommerserådet Axel Enström, valdes till kommit
tens ordförande respektive vice ordförande. Bland kommittens övriga le
damöter kan nämnas uppfinnaren och industrimannen Gustaf Dalen och 
Ivar Malmer som 1921 förordnats till docent i flygteknik vid Tekniska 
högskolan. 

Den direkta anledningen till kommittens bildande var en ansökan av 
Cad Florman om statsbidrag till det av honom i hemligt samarbete med 
den tyska Junkerskoncernen bildade och av Junkers ägda civila flygbola
get AB Aerotransport (ABA).9l De rätta ägarförhållandena hos ABA var 



135 

okända för IV A, som dock visste om det nära samarbetet mellan Florman 
och Junkers. Man misstänkte att Junkers ville etablera sig som flygplans
tillverkare i Sverige. Detta fick enligt IV A inte ske med hjälp av statliga 
subventioner och till förfång för den svenska industrin. Man avstyrkte 
därför ABA:s ansökan. 

IV A:s misstankar var fullt befogade. Junkers grundade 1925 med hjälp 
av bulvaner AB Flygindustri i Limhamn. Stora förväntningar till trots lyc
kades Junkers aldrig sälja några plan till det svenska flygvapnet. Junkers 
plan byggdes som metallplan av duraluminium, en legering som inte till
verkades i Sverige. Av beredskapsskäl undvek flygvapnet sådana plan, 
utan önskade konstruktioner av trä och stål, möjligen helt av stål. Detta 
låg helt i linje med IV A:s målsättning att basera inhemsk produktion på 
inhemska råvaror. Under några år erhöll också IV A statsbidrag för att ex
perimentera fram ett för flygplantillverkning lämpligt stål. När det i bör
jan av 1930-talet blev allt tydligare att moderna flygplan skulle byggas i 
aluminium, undersökte IV A möjligheterna att i Sverige utvinna den nöd
vändiga råvaran. Man kunde även rapportera att det, om än till höga 
kostnader, skulle gå att använda vissa skånska leror som utgångsmaterial. 

Mest betydelsefulla för den svenska flygindustrins tillkomst blev dock 
IV A:s insatser i samband med förberedelserna av flygmotorproduktionen 
och framför allt genom att förmå statsmakterna att bygga upp de för den
na industri nödvändiga forskningsresurser. 1928 beviljade riksdagen pro
fessuren i flygteknik. Två år senare erhöll Tekniska högskolan ett mindre 
aerodynamiskt laboratorium. 

IV A krävde dock dessutom en flygteknisk försöksanstalt i stil med de 
inrättningar som fanns i Storbritannien, Tyskland och USA. En sådan för
söksanstalt vore oundgängligen nödvändig, om svensk industri skulle 
kunna utveckla moderna och på den internationella marknaden kon
kurrenskraftiga militär- och civilflygplan. De stora förhoppningarna om 
en svensk inbrytning på den civila flygplansmarknaden förklarade också, 
varför frågan om en flygteknisk försöksanstalt hamnade hos handels
departementet, inom vars budget riksdagen fr.o.m. 1939/40 också anslog 
medel för flygtekniska försöksanstaltens uppbyggnad och verksamhet. 

Vid denna tidpunkt hade den svenska flygindustrin just funnit sin defi
nitiva struktur. De svenska storföretagens intresse för tillverkning av 
flygmateriel hade ökat, när flygstridskrafterna genom 1925 års försvars
beslut organiserades i den nya försvarsgrenen, flygvapnet. När Junkers 
planer att etablera sig i Sverige blev kända 1924/25 skyndade sig några av 
Sveriges mest kända storföretag - AB Götaverken, AB Bofors, AB 
Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ), Stora Kopparbergs Bergslags AB 
och AB Svenska Kullagerfabriken - att i samverkan med IV A demons
trera detta intresse för de militära myndigheterna och för regeringen. För 
att starta flygmaterieltillverkningen krävde man emellertid, att flygvap
net presenterade en anskaffningsplan, som åtminstone under ett inled
ningsskede garanterade flygindustrin kontinuerligt arbete. Till följd av fi-
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nansiella och personella problem kunde flygvapnet under sina första år ej 
lägga fram en sådan plan, varför storföretagen drog sig tillbaka. 

Först i början av 1930-talet utvecklade flygvapnet en sådan planering. 
BI.a. skulle flygmaterielen kontinuerligt förnyas i sjuårsperioder. När det 
sedan blev klart att statsmakterna skulle ansluta sig till denna planering 
och återigen uttala sig för uppbyggnaden av en inhemsk flygindustri, vil
ket också skedde i samband med 1936 års försvarsbeslut, började ASJ, 
Bofors och Götaverken på allvar konkurrera om ett monopol på den in
hemska flygmaterieltillverkningen. 

I synnerhet ASJ och Bofors var eniga med statsmakterna i sin bedöm
ning att beställningarna från det svenska flygvapnet, som ett nytt företag 
under de första åren skulle vara helt beroende av för sin existens, ej skulle 
räcka till för mer än en tillverkare. 

Först på plan var ASJ, som redan 1930 bildade en aviatikavdelning, 
ASJA. Företaget, bakom vilket sedan 1932 stod Marcus Wallenberg Jr 
och Enskilda Banken, satsade mycket medvetet och framgångsrikt på att 
lära sig amerikanska konstruktions- och produktionsmetoder. 

Så gjorde även Götaverken, som 1934 började licenstillverka några 
plan för flygvapnets räkning. Men bakom Götaverken stod inga starka 
kapitalintressen, varför flygvapnet och regeringen inte ville satsa på detta 
storvarv. 

Kapitalstarkt var däremot Bofors, i synnerhet sedan finapsmannen 
Axel Wenner-Gren 1935 blivit en av dess största aktieägare. Aret därpå 
köpte Bofors Nydqvist & Holm AB och därmed även Nohab Flygmotor
fabriker AB. Bofors såg nu möjligheten att kunna leverera flygplan, 
kompletta med motorer och vapen. Och företaget, som såg mycket sang
viniskt på möjligheten att snabbt kunna etablera sig på exportmark
naden, tänkte skaffa sig monopol på flygmaterieltillverkningen. Därför 
ville man köpa ASJA. 

Emellertid vägrade ASJA att sälja och de två huvudkonkurrenterna 
blockerade varandra. Först efter påtryckningar från regeringen och flyg
vapnet bildade de 1937 ett slags holdingbolag, AB Förenade Flygverkstä
der. Detta bolag skulle stå för utvecklings- och konstruktionsarbetet och 
fördela flygvapnets beställningar mellan ASJA och ett nytt av �ohab och 
Wenner-Gren bildat bolag, Svenska Aeroplan AB - SAAB. 

Samarbetet mellan företagen fungerade aldrig. I början av 1939 före
togs därför en omstrukturering. SAAB skildes från Nohab och övertog 
ASJA, som skildes från ASJ. I det omstrukturerade SAAB behöll Bofors, 
Nohab och Wenner-Gren sina intressen men det avgörande inflytandet 
utövades nu av ASJA och Wallenberg. 

Under beredskapsåren 1939-1945 befästes det starkt expanderande 
SAAB:s monopolställning och man lärde sig att långsiktigt samarbeta 
med flygvapnet. Dessutom utvecklades SAAB till en av världens mest 
avancerade flygplanstillverkare. 
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3. 
Fr.o.m. 1943 hade SAAB planerat för stora exportsatsningar. Man hop
pades kunna exportera militärplan till mindre stater men framför allt sälja 
civilplan utomlands. 10) Därav blev intet, eftersom flygvapnet till följd av 
det kalla krigets utbrott fortsatte att utnyttja hela SAAB:s kapacitet. 

Sverige höll fast vid neutralitetslinjen och ställde sig utanför de militära 
blocken. Denna politik möjliggjordes inte minst tack vare den svenska 
flygindustrins kapacitet och kvalitet. 

Strax efter kriget hade Sverige måst importera moderna flygplan, fram
för allt för att hämta in det försprång några krigförande länder skaffat sig 
genom radarns och jetmotorns tillkomst. ll) Men inom några år förfogade 
Sverige över ett av världens starkaste och modernaste flygvapen och luft
försvarssystem, baserade på svenska flygplan. 1948 kom flygplan SAAB 
29 (Tunnan), som följdes 1955 av SAAB 32 (Lansen) och 1959 av SAAB 
35 (Draken). De hörde till de bästa militära flygplanen i världen, vilka de 
även kunde konkurrera med vad gällde utvecklings- och produktions
kostnaderna. 

Även det sedan 1972 serietillverkade flygplanet SAAB 37 (Viggen) är 
ett av världens bästa i sitt slag. Kostnaderna för en alltmer avancerad tek
nologi gjorde det emellertid mycket dyrt, för dyrt i de flesta politikernas 
ögon. Riksdagsmajoriteten bestämde därför att nästa flygplan, det under 
utveckling varande JAS (SAAB 39 Gripen), måste vara av en mera an
språkslös typ. 

Den svenska flygindustrin har små möjligheter att pressa kostnaderna. 
Den är redan starkt rationaliserad och dessutom har kostnadsexplosionen 
tvingat flygvapnet att beställa färre plan. Men kortare produktionsserier 
fördyrar återigen priset per flygplan. 

Möjligheterna att förlänga produktionsserierna med hjälp av export är 
nästan obefintliga. Sverige har av moraliska skäl infört mycket stränga 
restriktioner för export av krigsmateriel. Att i konkurrens med amerika
nerna sälja till smärre Nato-stater eller neutrala länder har praktiskt taget 
varit omöjligt, i synnerhet som Sverige knappast kunnat erbjuda några 
kompensationsaffärer. Exporten inskränker sig till några Draken-pl�n, 
sålda till Danmark och Finland och några skolflygplan, levererade till Os
terrike och Pakistan. Exporten försvåras vidare av att man för viss data
utrustning är hänvisad till USA, varför flygplanen ej får exporteras utan 
amerikanskt medgivande . 12) 

Det ökande beroendet av utlandet, dvs. av USA, vid tillverkningen av 
moderna flygplan demonstrerades av Viggen-projektet. Omkring 30 % av 
planets delar importerades. Visserligen skulle vissa av dessa kunnat till
verkas i Sverige om än till ett betydligt högre pris, men beroendet av USA 
upplevdes som så starkt att den allmänt omfattade svenska tilltron till 
den inhemska flygindustrins förmåga att utan hjälp utifrån kunna förse 
landet med flygmateriel fick sig en knäck. På sina håll ifrågasattes om det 
längre var meningsfullt och berättigat att ett litet land som Sverige ut
vecklade egna flygplan. 
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Självfallet önskar försvaret och flygindustrin bibehålla denna möjlig
het. Industrin hävdar att sådant utvecklingsarbete fortfarande är nöd
vändigt om Sverige skall kunna hävda en !ätposition bland de tekniskt 
avancerade länderna. Bl.a. gör man gällande, som det tycks på goda 
grunder, att Viggen-projektet gav värdefulla lärdomar om hur komplice
rade teknologiska projekt måste administreras. 

Sådana projekt, i synnerhet vad gäller utvecklingen av flygplan, ge
nomförs alltmer i direkt internationellt samarbete. Här skall endast hän
visas till de två mest kända europeiska MRCA Tornado och Airbus' 13l På 
grund av sin neutralitetspolitik är dock Sverige uteslutet från sådant sam
arbete, vad gäller militära flygplan. På det civila området har däremot 
SAAB genom det år 1980 inledda samarbetet med det amerikanska före
taget Fairchild Republic följt denna trend. Svensk flygindustri har inga
lunda gett upp hoppet om att kunna hålla sin, i ett internationellt per
spektiv mycket avancerade, position. 

4. 

Anknytande till den inledningsvis relaterade debatten om den svenska 
strävan att nå en position som en industriell stormakt kan konstater�.s att 
den svenska flygindustrin är ett typiskt resultat av denna strävan.14l Aven
om den, mot de ursprungliga förhoppningarna, aldrig blev en exportindu
stri, utvecklades den, internationellt sett, till en av de mest avancerade 
flygplanstillverkarna i världen. 

Det finns två huvudförklaringar till detta. För det första det svenska 
flygvapnets förmåga att planera och genomföra en konsekvent materiel
anskaffning. För det andra, och troligen viktigast, tilltron till den egna 
förmågan. För industriledare, ingenjörer, officerare och vetenskapsmän 
samt inte minst för riksdagen var och är det i stor utsträckning fortfaran
de en självklarhet att Sverige skulle och skall kunna tillverka förstklassig 
flygmateriel. 

Betydelsen av dessa faktorer, framför allt tilltron till den egna för
mågan, framstår särskilt tydligt vid jämförelsen med förhållandena i 
Schweiz. Under mellankrigstiden måste landet anses ha varit åtminstone 
jämbördigt med Sverige, vad gäller finansiella resurser, utbildning av oli
ka yrkesgrupper, industriell struktur m.m. Den schweiziska flygmotor
forskningen låg klart före den svenska. Kunskapsmässigt och tekniskt tor
de också den schweiziska industrin ha haft bättre förutsättningar än den 
svenska att tillverka flygmotorer. Under mellankrigstiden ville en rad 
schweiziska företag producera flygmateriel. Men de hindrades i denna 
strävan av de militära myndigheterna. Dessa utvecklade för det första 
aldrig någon planering för materielanskaffning liknande den svenska. För 
det andra förklarade de för företagen att ett litet land som Schweiz aldrig 
skulle kunna utveckla någon flygmateriel som kunde jämföras med den 
som tillverkades av större stater. Något inkonsekvent bedrev dock de mi
litära myndigheterna en viss flygplanskonstruktion i egen regi. 
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Det kan knappast råda något tvivel om att denna, de schweiziska mili
tärmyndigheternas inställning, som inte motsades av en allmän opinion 
och av politikerna, var den främsta orsaken till att Schweiz aldrig utveck
lade något krigsflygplan i klass med de svenska konstruktionerna. Denna 
skillnad återspeglar i sin tur skillnaden mellan den schweiziska och den 
svenska tilltron till den egna förmågan att kunna tillverka fullt modern 
flygmateriel. 

Visst överskattades den egna förmågan ibland i Sverige, i synnerhet av 
gemene man. Under beredskapstiden och det kalla krigets dagar lärde 
han sig att lita på att den egna förmågan att tillverka flygplan var obe
gränsad. Neutralitetspolitiken föranledde dessutom många att tro att 
svensk flygmateriel kunde och borde utvecklas och tillverkas utan kon
takter med utlandet. 

Självfallet visste de i problemen med utveckling och produktion av flyg
materiel insatta personerna och uppmärksamma iakttagare bättre. Att 
Sverige över huvud taget hade lyckats uppnå och vidmakthålla en fram
trädande position som flygplanstillverkare berodde som på andra tek
nologiskt avancerade områden just på att man hade goda kontakter 
med utlandet, främst med USA, och på förmågan att tillgodogöra sig de 
där uppnådda landvinningarna. 15l Det internationellt sett anmärknings
värda ligger i att Sverige, åtminstone vad gäller flygindustrin, under så 
lång tid visat denna förmåga. Men den stora svenska allmänheten hade 
under drygt en generation vant sig vid att förväxla denna förmåga med en 
svensk förmåga att klara allting själv. När man av Viggen-projektet väck
tes och togs ur denna villfarelse, ersattes den tidigare obegränsade tilltron 
till flygindustrin av en lika överdriven pessimism, enligt vilken samma in
dustri är värdelös, eller åtminstone onödig. Det återstår att se, om det 
växer fram en mer realistisk syn på den svenska flygindustrins förutsätt
ningar och möjligheter, men också, om en sådan mer illusionsfri syn till
låter samma industriella och teknologiska prestationer som hittills. 
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Zusammenfassung: Die schwedische Flugzeugindustrie: Traum und 
Erwachen 

Die umfangreiche neuere Forschung i.iber die schwedische Flugzeugindu
strie sieht deren Entstehung und Exzistenz hauptsächlich als Probleme 
<les militär-industriellen Komplexes. Der Vf. dieses Beitrags dagegen 
meint, dass diese Fragen in grösserem Zusammenhang, nämlich als Aus
druck der schwedischen Bestrebungen, die Stellung einer industriellen 
Grossmacht einzunehmen, gesehen werden mössen. 

Dieses Streben war urspri.inglich die konservative und nationalistische 
Reaktion auf ein um die Jahrhundertwende verbreitetes Geföhl, hinter 
anderen Nationen zuriickgeblieben zu sein. Nach dem Ersten Weltkrieg 
jedoch wurde die Auffassung, die schwedische Industrie miisse und könne 
zur besten der Welt gehören, Allgemeingut. Zwar wussten gerade die mit 
neuen Technologien Vertrauten um Schwedens Abhängigkeit von auslän
dischem Know-how und um seine schon rein personell begrenzten Mög
lichkeiten, jedes Industrieprojekt durchzuföhren. Allgemein aber setzte 
sich diese Einsicht erst in den 1970er Jahren durch, woraufhin der vor
herige Optimismus teilweise in einen gleichermassen ubertriebenen Pes
simismus umschlug. 

Gerade die Geschichte der schwedischen Flugzeugindustrie belegt na
hezu exemplarisch die obigen Ausföhrungen. Der Aufbau dieser Indu
strie nach dem Ersten Weltkrieg und ihre Entwicklung bis 1948, als sie 
eine internationale Spitzenposition erreichte, demonstrieren nicht zu
letzt die einmiitige Auffassung von Industriellen, Ingenieuren, Offi
zieren, Wissenschaftlern und Reichstagspolitikern, Schweden miisse und 
könne eine international föhrende Flugzeugindustrie haben. Aufgrund 
der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse erlangte diese Industrie allerdings 
nie die erhoffte starke Stellung auf dem Exportmarkt. Die schwedische 
Neutralitätspolitik schloss den Export von Militärflugzeugen weitgehend 
aus und gab andererseits keine Kapazitäten för die Produktion von Zivil
flugzeugen frei. Andererseits zeigten die neu entwickelten Flugzeuge, var 
allem die seit 1972 in Serie gefertigte SAAB 37 die erhöhte Abhängigkeit 
von ausländischen Erkenntnissen und Komponenten. Der Neutralität 
wegen kann die schwedische Flugzeugindustrie jedoch nicht wie in Euro
pa mehr und mehr iiblich bei Entwicklung und Produktion von Militär
maschinen mit ausländischen Firmen zusammenarbeiten. Dass sie ihres 
hohen Niveaus wegen ein duchaus gesuchter Partner sein könnte, beweist 
die seit 1980 bestehende Zusammenarbeit mit Fairchild Republic bei der 
Herstellung eines Zivilflugzeugs. 
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Den svenska officerskårens ursprung under 1900-talet: 

Fädernas yrken, geografisk härkomst, skolgång 

Av Göran Andolf 

Det nutida samhället präglas av en stark social rörlighet. Vilken roll den 
militära sektorn spelar i detta sammanhang är ganska okänt Av flera or
saker vore närmare kunskaper av stort värde. Dels skulle de underlätta 
förståelsen av olika skeenden i det närmast förflutna såväl inom försvaret 
som utanför det. Dels skulle en klarare bild av officerskårens samman
sättning underlätta planeringen inom olika sektorer av försvaret, särskilt 
inom den militära utbildningen. Inte minst i samband med övergången till 
ett helt nytt rekryteringssystem torde en utvärdering av det gamla sys
temet ha stort intresse. 

Sedd i ett vidare perspektiv är kunskap om förändringar i officerskå
rens sammansättning av betydelse för förståelsen av många sidor av det 
moderna utbildnings- och konkurrenssamhället: teknologiska kompe
tenskrav som social mobiliseringsfaktor, de skärpta kunskapskraven inom 
många yrkesområden och den ökade konkurrensen om utbildad eller ut
bildbar arbetskraft, konsekvenserna av exarnenskrav respektive internut
bildning; slutligen rekryteringen av eliter samt de sociala förändringarna 
och samhällets demokratisering i allmänhet. 

I en tidigare uppsats har den svenska officerskårens sociala ursprung 
under 1900-talet behandlats. 1 

Slutsatserna blev bl a att vid sekelskiftet en tredjedel av officerskåren 
bestod av adelsmän och att armen var klart mer aristokratisk än flottan 
samt att inom armen kavalleriet, med två tredjedelar adelsmän, var mest 
aristokratiskt. Omkring 90 % av officerskåren kom ur socialgrupp 1, där
av inte så få ur vad som måste betecknas som rikets allra högsta skikt, och 
nästan hela återstoden ur socialgrupp 2. Detta betydde i sin tur .. att offi
cerskåren var mer socialt exklusiv än andra eliter vid denna tid. Aven vid 
internationella jämförelser var den svenska krigsmakten socialt exklusiv. 

Åttio år senare var adelsmännen i alla truppslag och försvarsgrenar om
kring 2-3 %, således en liten minoritet, men ändå tio gånger fler än i sam
hället i övrigt. Nu utgjorde officerarna ur medelklassen majoriteten, me
dan en tredjedel kom ur socialgrupp 1 och en tiondel ur socialgrupp 3. 
Flottan var nu mer socialt exklusiv än armen, medan flygvapnet var minst 
socialt exklusivt. 

I denna uppsats skall några andra problem tas upp. För det första skall 
uppgifterna om officerarnas fäders yrken redovisas på andra sätt, med en 
horisontell skiktning snarare än vertikal, för att belysa deras bakgrund i 
samhället. För det andra skall deras geografiska härkomst redovisas. För 
det tredje och slutligen skall deras skolgång behandlas. 

Den sociala information som uppgiften om faderns titel kan ge är på en 
gång precis och vag. Därför går mycket av informationen förlorad då den 
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överförs till en endimensionell skala med ett fåtal intervaller. I denna un
dersökning görs ett försök att fånga upp den information som titeln ger i 
fyra skalor. Den första är en socialgruppsindelning som använts i flera ti
digare undersökningar av liknande slag. 2 Den bygger mer på utbildning 
och status än näringsgren. Här ges alltså en möjlighet att jämföra med un
dersökningar av andra grupper. Resultat från denna indelning har redovi
sats tidigare. Den andra indelningen anknyter till folkräkningarnas och är 
en näringsgrensindelning samt inom denna en indelning i samhällsgrupp 
eller ställning inom yrket (företagare, akademiker, tjänsteman, arbeta
re).3 Den ger möjlighet till jämförelse med folkmängdens sammansättning 
vid olika tidpunkter. Ytterligare två skalor är specifika för denna under
sökning. En bygger på yrkets förhållande till staten. Tanken är att offi
cerskåren i särskilt hög grad identifierar sig med staten. Det kan göra det 
intressant att undersöka i vad mån fädernas yrken är statsanknutna. Ka
tegorier i den skala som använts här är: Officerare, underofficerare, gods
ägare/hovman, domare/polisman/tullman, statsanställd, lärare, privat an
ställd, egen företagare, artist/musiker. Den tredje kategorin kan kanske 
synas förvånande, men tankegången är att inom den förmedlas feodala 
traditioner från den tid då den godsägande adeln uppfattades ha speciella 
förpliktelser gentemot staten. Polismakten, tullverket och domarkåren 
kan av övriga medborgare uppfattas som statens speciella företrädare, de 
är statsmaktens maktorgan inåt på samma sätt som officerskåren utgör 
dess maktorgan utåt. Lärare, i den mån de alls är statsanställda, uppfat
tas däremot kanske mindre än andra statstjänstemän som företrädare för 
staten. 

Den fjärde och sista skalan ger uttryck för ett försök att pejla i vad mån 
faderns yrke har anknytning till sidor som finns i officersyrket eller i vissa 
karriärer inom det: teknik, motorfordon, sjön, flyget, affärer, männi
skokontakter av olika slag, såsom i handelsyrken, lärar- och vårdyrken, 
samt slutligen djur, natur och friluftsliv.4 

Liksom tidigare skall försvaret vid fyra olika tidpunkter undersökas. 
De år som valts är 1900, det sista före den stora förändring som 1901 års 
härordning och indelningsverkets upphörande medförde, 1930, då 1925 
års försvarsbeslut kan antas ha hunnit verka, 1950, då läget bör ha stabili
serats efter de stora förändringarna under beredskapen samt slutligen 
1980. 

Data för samtliga aktiva officerare under åren 1900, 1930, 1950 och 
1980 har insamlats. Källor är utom försvarets rullor för armen Krigssko
lans matriklar, där vederbörande kadett vid inskrivningen själv antecknat 
sina personalia, för marinen Sjökrigsskolans tryckta matriklar och för 
flygvapnet antagningshandlingar (psykologintervjuer) som finns vid UTK/ 
Flygstaben. 5 

Ett visst bortfall finns genomgående och dessutom saknas uppgifter för 
en årgång armeofficerare (1974) samt för yngre marinofficerare och äldre 
flygofficerare. 6 

Infanteriet har reducerats till omkring hälften av regementena, som 
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antas vara representativa för de övriga. 7 Tillsammans omfattar under
sökningen över 13 000 officerare. 

Fördelningen på samhällsgrupper 

Även om fördelningen på samhällsgrupper beskrivs bättre med en mer 
nyanserad indelning (se föregående uppsats) än den i företagare, akade
miker, tjänstemän och arbetare kan det kanske ha sitt intresse att redovi
sa en indelning av samma slag som den som används i folkräkningarna. 

Fördelningen av yrkesutövare på samhällsgrupper i hela samhället år 
1900 och 1960 var följande: 

Tabell 1, Sambällsgruppsfördelningen i riket 1900 och 1960, Båda könen. 
Relativ fördelning 

Jordbruksföretagare 
Jordbruksbiträden 
Jordbruksarbetare 
övriga företagare 
Akademiker 
Tjänstemän 
övriga arbetare 

Summa: 

1900 1960 
15,7 
15,6 
24,2 

5,7 
0,8 

5,3 

32,7 

100,0 

6,9 
1,8 
2,7 

6,6 
1,6 

33,3 
47,1 

100,0 

Källa: Sten Carlsson, Yrken och samhällsgrupper, 1968 s. 267, 

Ute i samhället minskade alltså mellan 1900 och 1960 andelen jord
bruksföretagare till mindre än hälften och deras biträden och arbetare till 
en tiondel. Andelen övriga företagare ökade obetydligt, akademikernas 
andel fördubblades, tjänstemännen sexfaldigades och arbetarnas andel 
ökade med ungefär hälften. 

Proportionerna inom krigsmakten är helt andra och även förändring
arna är annorlunda. (Se tabell 2.) Företagarsönerna kunde vid sekelskif
tet som i trängen utgöra upp till en tredjedel av alla, men vid vissa kårer 
och förband betydligt färre, vanligen omkring en fjärdedel. 1980 var ande
len betydligt mindre just i trängen, men också på andra håll, mestadels 
mindre än en femtedel. Akademikersönerna utgjorde hälften eller mer 
vid sekelskiftet mot en fjärdedel eller mindre 1980. Tjänstemannasönerna 
var i medeltal en femtedel 1900 och en tredjedel 1980. Arbetarsöner sak
nades praktiskt taget vid sekelskiftet och ännu 1950. 1980 utgjorde de 
omkring en tiondel, i flygvapnet en fjärdedel. 

Skillnaderna mellan förbanden är egentligen större än förändringarna 
över tid. 

I den civila förvaltningen under ungefär samma tid, 1917 till 1947, var 
sönerna till akademiker den största gruppen, under hela perioden ungefär 
hälften bland departementstjänstemännen, medan den minskade från en 
dryg tredjedel till en fjärdedel i ämbetsverken och från en dryg fjärdedel 
till en dryg femtedel i länsstyrelserna. De grupper som istället ökade var 
sönerna till lägre tjänstemän samt arbetare och hantverkare i ämbetsver-
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Tabell 2. Fädernas yrken: fördelning på samhällsgrupper 
1 = företagare, 2 = akademiker, 3 = tjänsteman, 4 = arbetare, 0 ospecificerade 

1 2 3 4 0 Summa Antal 

Officerskåren 1900 ____________________________ 

Generalstaben 15 61 20 5 101 % 41 
Infanteriet 25 5·4 19 1 1 100 % 496 
Kavalleriet 22 60 9 4 5 100 % 264 
Artilleriet 25 54 21 1 101 % 306 
Fortifikationen 20 51 23 4 1 99 % 69 
Trängen 37 47 15 99 % 60 
Intendenturkåren 22 64 13 1 100 % 77 

Flottan 26 44 28 1 2 101 % 186 
Karlskrona 
artillerikår 26 42 32 100 % 31 

Officerskåren 1930 ___________________________ 

Generalstaben 22 57 13 2 6 100 % 63 
Infanteriet 25 41 27 ·1 5 99 % 539 
Kavalleriet 24 53 16 2 4 99 % 244 
Artilleriet 25 44 26 1 3 99 % 473 
Fortifikationen 23 40 34 1 1 99 % 154 
Trängen 37 24 33 1 1 4 100 % 83 
Intendenturkåren 24 33 33 1 10 101 % 119 
Flottan 25 47 26 1 99 % 329 
Kustartilleriet 21 17 29 3 1 29 100 % 112 
Fl'J'.gvapnet 22 10 16 2 50 100 % 58 

Officerskåren 1950 ____________________________ 

Generalstabskåren 9 46 41 2 2 100 % 92 
Infanteriet 14 32 37 5 11 99 % 602 
Kavalleriet' 25 47 24 1 1 2 100 % 106 
Pansartrupperna 18 37 25 3 16 99 % 204 
Artilleriet 17 33 34 5 11 100 % 414 
Luftvärnet 19 20 34 7 19 99 % 236 
Fortifikationen 10 24 22 2 41 99 % 41 
Ingenjör trupperna 22 25 32 4 17 100 % 104 
Signaltrupperna 13 26 32 5 24 100 % 62 
Trängen 17 27 31 8 1 17 101 % 166 
Fält tygkåren 20 27 40 3 10 100 % 60 
Intendenturkåren 13 25 21 2 37 98 % 126 
Flottan 16 36 40 4 5 101 % 511 
Kustartilleriet 22 22 45 2 9 100 % 236 
Marinintendenturkåren 11 14 41 1 33 100 % 76 
Flygvapnet 8 8 8 1 75 100 % 574 

Officerskåren 1980 ___________________________ 

Generalstabskåren 24 20 39 11 6 100 % 142 
Infanteriet 16 17 37 16 1 13 100 % 488 
Kavalleriet 18 25 31 16 11 101 % 114 
Pansartrupperna 20 18 35 13 1 12 99 % 580 
Artilleriet 19 21 31 15 1 13 100 % 434 
Luftvärnet 20 11 34 21 14 100 % 280 
Fortifikationen 25 15 37 12 10 99 % 59 
Ingenjör trupperna 18 15 36 18 2 11 100 % 169 
Signaltrupperna 15 10 44 19 1 11 100 % 171 
Trängen 13 20 38 13 1 15 100 % 262 
Intendenturtrupperna 19 16 33 15 18 101 % 354 
Flottan 14 35 45 6 100 % 342 
Kustartilleriet 17 20 38 11 15 101 % 168 
Flygvapnet 18 9 30 20 22 99 % 812 
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ken och sönerna till lägre tjänstemän i länsstyrelserna, vilkas andelar un
gefär fördubblades. 8 

Medan i samhället den mest påtagliga förändringen är den stora ök
ningen för tjänstemännen ökar således deras andel bland officersfäderna 
ganska obetydligt, och medan akademikernas andel (som dock är liten) 
fördubblas i samhället, minskar den till hälften bland officersfäderna. 

Näringsgrensfördelningen 

Beträffande näringsgrensfördelningen bland officersfäderna är tidigare 
följande känt: Andelen adelsmän sjönk när konjunkturerna för militäryr
ket var goda och rekryteringen gick utanför de traditionella grupperna. 
Dessa växlingar visar sig ännu tydligare i andelen av dem som härstam
made ur en militärt betonad miljö, där alltså faderns yrke hade militär 
anknytning. I armeofficerskåren 1936 var den lägst bland 40-45-åringarna 
och högst bland de äldsta och yngsta. En yrkesgruppering gjord i anslut
ning till folkräkningarna visar i övrigt följande bild: Nära hälften av fäder
na fanns inom allmän förvaltningstjänst, omkring en fjärdedel inom han
del och samfärdsel, en åttondel inom jordbruk med binäringar, omkring 
en tiondel inom industri och hantverk och en tjugondel inom fria yrken. 
Den största enskilda undergruppen inom dessa huvudgrupper var för
svarsväsendet med 28 % , därnäst kom varuhandel och kommission med 
17 % , jordbruk och boskapsskötsel med 11 % samt statens civila förvalt
ning och undervisning med vardera 6 % . Mellan de olika truppslagen 
fanns i vissa fall tämligen stora variationer. Fäder med yrken i försvaret 
var således vanligast i kavalleriet och generalstaben, och minst vanliga i 
trängen, sådana med yrken inom varuhandel och kommission flest i in
tendenturen och mest ovanliga i generalstaben. Sönerna till sådana som 
var verksamma inom jordbruk med binäringar var flest i trängen och mest 
sällsynta i kavalleriet. 9 Enligt en undersökning av näringsgrensfördelning
en bland fäderna till kadetterna vid Kungl Krigsskolan från 1944 sjönk 
rekryteringen från militärfamiljer (omkring en fjärdedel) något mellan 
årskurs 1925/26 och årskurs 1943/44. Minskningen var relativt stor för so
cialgrupp 1 (officerare), men uppvägdes av en ökning för socialgrupp 2 
(underofficerare). Resten av rekryteringen fördelade sig med hälften på 
näringslivet och fria yrkesutövare och en fjärdedel på allmän tjänst. Un
der undersökningsperioden ökade den förra kategorin något på den sena
res bekostnad. Fördelningen på yrkeskategorier var en fjärdedel på mili
tärer, en knapp fjärdedel på anställda i allmän tjänst, en dryg fjärdedel på 
anställda i enskild tjänst och en fjärdedel på självständiga yrkesutövare. 
Under perioden hade de i enskild tjänst anställda fördubblat sin andel på 
de tre övrigas gruppernas bekostnad. 10 

I en jämförelse av förstaårsstudenternas studieinriktning och deras fä
ders yrken under slutet av 1950-talet konstateras att kadetterna i högre 
grad än de statistiskt sett borde kom ur främst officers- och därnäst jord
brukar- och arbetarhem, och i lägre grad från lärar-, akademiker- och af-
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färsmannahem. Tre förklaringar anges: De gynnsamma ekonomiska för
utsättningarna för studier vid Krigsskolan och Försvarets läroverk samt 
att militäryrket kan anses ha en atmosfär som attraherar kandidater från 
hem utan intellektuella traditioner. Vidare konstateras att officerssöner 
föredrar juridiska, medicinska och ekonomiska studier, dvs högstatusut
bildningar, framför teologi, teknisk högskola, tandläkarhögskola, social
högskola och folkskoleseminarium, medan övriga utbildningar har en för
väntad tillströmning. 11 

Näringsgrensfördelningen i Sverige 1900 och 1960 var denna (senare 
uppgifter finns, men är inte bearbetade på samma sätt): 

Tabell 3, Näringsgrensfördelningen i riket år 1900 och 1960. Båda könen. 
Relativ fördelning, 

Jordbruk 
Skogsbruk 

Hantverk och industri 
Handel 
Samfärdsel 

Offentlig verksamhet 
Huslig verksamhet 
Ospecificerade 

1900 

56,0 

1,2 

20,l 
4,2 
3,8 

4,9 
4,8 

5,0 

1960 

11,8 

2,6 

46,3 

16,0 
7,5 

13,6 

1,9 

0,3 

Summa: 100,0 100,0 

Källa: Sten Carlsson, Yrken och samhällsgrupper, 1968 s. 257, 

Vid sekelskiftet, då över hälften av landets befolkning levde av jord
bruk, kom relativt få av officerarna ur jordbrukarhem. (Se tabell 4.) 
Flest, en tredjedel, var de i trängen och för övrigt utgjorde de ungefär en 
tiondel, i flottan och kustartilleriet ännu färre. Godsägare och posses
sionat var en vanligare titel än lantbrukare. 

Sextio år senare hade jordbrukarnas andel av befolkningen minskat av
sevärt, till en dryg tiondel. 

Andelen officerare ur jordbrukarhem var då vid flertalet kårer och för
band i stort sett oförändrad och alltså ungefär densamma som i befolk
ningen i dess helhet. Nu var titeln godsägare ovanlig, endast var tjugonde 
jordbrukare betecknades så. Den mest anmärkningsvärda förändringen 
är att jordbrukarsönerna i trängen minskat kraftigt, till en tolftedel. Det 
kan även noteras att jordbrukarsönerna fortfarande var få i marinen, men 
nästan lika många i flygvapnet som i armen. 

I den civila förvaltningen minskade antalet jordbrukarsöner ganska av
sevärt mellan 1917 och 1947, bland departementstjänstemännen från 
10 % till 6 % , i ämbetsverken från 14 % till 9 % och i länsstyrelserna 
från 22 % till 9 %. 12 

Utvecklingen i officerskåren skiljer sig alltså avsevärt från den såväl i 
samhället som i den civila förvaltningen. 

Den del av befolkningen som livnärde sig på skogsbruk var liten såväl 
1900 som 1960 men ökade under perioden däremellan till mer än det 
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Tabell 4. Fädernas yrken, näringsgren 
l jordbruk, 2 skogsbruk, 3 = industri och hantverk, 4 handel, 
5 samfärdsel, 6 = offentlig verksamhet, 0 ospecificerade, - = uppgift saknas. 

1 

Officerskåzen 1900 ____ 

Generalstaben 5 
Infanteriet 10 
Kavalleriet 10 
Artilleriet 9 
Fortifikationen 9 
Trängen 32 
Intendenturkåren 9 

Flottan 6 
Karlskrona 
artillerikår 3 

Officerskåren 1930 ____ 

Generalstaben 
Infanteriet 
Kavalleriet 
Artilleriet 
Fortifikationen 
Trängen 
Intendenturkåren 
Flottan 
Kustartilleriet 
Flygvapnet 

Officerskåren 1950 _ 

Generalstabskåren 
Infanteriet 
Kavalleriet 
J.>ansartrupperna 
Artilleriet 
Luftvärnet 
Fortifikationen 
Ingenjör trupperna 
Signaltrupperna 
Trängtrupperna 
Fiilttygkåren 
Intendenturkåren 
Flottan 
Kustartilleriet 
Marinintendenturkåren 
Flygvapnet 

Officerskåren 1980 _ 

Generalstabskåren 
Infanteriet 
Kavalleriet 
Pansartrupperna 
Artilleriet 
Luftvärnet 
Fortifikationen 
Ingenjör trupperna 
Signaltrupperna 
Trängtrupperna 
Försvarets intendentkår 
Flottan 
Kustartilleriet 
Flygvapnet 

10 
10 
8 

9 
10 

20 
11 

4 
4 

10 

3 
7 

13 
6 
7 
9 

5 

6 

8, 
7 

5 
4 
5 

3 
3 

9 

6 
11 

12 
12 
12 
14 
11 

6 
8 
9 
4 
5 
9 

2 3 4 

_ ..,.. ____

7 5 

1 10 9 
8 7 

l 9 12 
13 16 

2 3 3 
l 3 12 
l 10 17 

13 19 

2 3 ll 
l 11 14 

7 16 
1 9 18 

13 16 
10 14 

l 9 16 
9 22 

14 13 
7 12 

5 6 0 

78 
2 67 1 

66 4 

2 67 
3 58 l 

59 
4 71 

4 60 1 

6 58 

3 65 

5 54 
61 2 

4 56 
6 53 1 
8 42 l 
4 48 1 
6 58 
7 31 1 
2 17 2 

----------

3 5 12 8 66 

2 12 11 5 51 
3 8 13 4 57 l 
l 6 17 4 48 
2 13 13 4 49 
2 13 14 6 37 
2 10 10 2 34 

18 13 9 38 
11 6 10 42 

1 7 12 10 45 1 
3 10 23 2 45 

7 10 5 36 
l 11 17 10 52 
1 14 20 8 43 

9 12 9 34 
l 3 5 1 11 

4 18 18 8 37 

2 21 12 7 38 l 
2 20 9 6 42 
1 19 14 6 34 l 

2 20 10 5 38 l 
l 24 15 6 28 

20 19 3 34 
l 24 12 8 32 2 
2 20 15 9 37 1 

l 16 10 10 41 l 

2 21 13 5 32 
l 14 15 9 56 

19 12 11 38 
1 24 12 6 24 

Summa Antal 

------

5 100 % 41 

l 101 % 496 
5 100 % 264 

100 % 306 
100 % 69 

99 % 60 
100 % 77 

2 101 % 186 

99 % 31 

6 100 % 63 
5 100 % 539 
4 98 % 244 
3 100 % 473 
1 100 % 154 
4 99 % 83 

10 100 % 119 

l 100 % 329 
29 99 % 112 
50 100 % 58 

2 99 % 92 
11 99 % 602 
2 101 % 106 

16 98 % 204 
11 99 % 414 

19 100 % 236 
41 99 % 41 

17 100 % 104 
24 99 % 62 
17 101 % 166 
10 100 % 60 
37 100 % 126 
5 100 % 511 

9 100 % 236 
33 100 % 76 
75 99 % 574 

6 100 % 142 
13 100 % 488 
11 101 % 114 
12 99 % 580 
13 101 % 434 
14 100 % 280 
10 100 % 59 
11 101 % 169 
11 101 % 171 
15 102 % 262 

18 100 % 354 
99 % 342 

15 100 % 168 
22 98 % 812 
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dubbla. Bland officersfäderna var andelen ungefär densamma utan mer 
markanta förändringar. Vid sekelskiftet utgjordes kategorin av ett tiotal 
jägmästarsöner. Sextio år senare var dessa något fler men ännu fler var 
skogsarbetar- och skogvaktarsönerna. 

En femtedel av befolkningen vid sekelskiftet levde av industri och 
hantverk mot nära hälften sextio år senare. För sekelskiftets officerares 
fäder var andelen överlag mycket mindre än i totalbefolkningen vid se
kelskiftet, ungefär hälften så stor, och anmärkningsvärt liten i trängen 
och intendenturkåren. Den vanligaste titeln bland officersfäderna var 
brukspatron eller bruksägare, medan sönerna till fabrikörer och fabriks
ägare samt disponent- och ingenjörssönerna var färre. Hantverkarsöner
na var inte heller många. Talen har ökat något trettio år senare och ännu 
mer 1950, då ingenjörtrupperna hade den största andelen. 1980 var ande
len mellan en femtedel och en fjärdedel, alltså klart lägre än i samhället 
tjugo år tidigare. De tekniska truppslagen, som luftvärnet och ingenjör
trupperna, visar en viss, men ingen markant, övervikt. 

Den vanligaste titeln var då ingenjör. 234 officerare, eller ungefär var 
fjärde inom gruppen, och var tjugonde i hela krigsmakten, var ingenjörs
söner. Hälften av fäderna betecknades endast som ingenjör, medan en 
fjärdedel var civilingenjörer. Relativt vanliga titlar var disponent samt 
fabrikör och byggmästare. Vanligare än dessa var emellertid titeln verk
mästare. Sönerna till förmän var också ganska många. En stor grupp till
sammantaget var också yrken som snickare, byggnadssnickare, byggnads
arbetare, murare och elektriker. Mer ovanliga yrken var montör, maski
nist och fabriksarbetare. 

Här motsvarar alltså utvecklingen bland officersfäderna den i sam
hället, men andelen är mycket lägre. 

Drygt fyra procent av befolkningen levde av handel vid sekelskiftet. 
Sextio år senare hade andelen fyrfaldigats. Bland sekelskiftets officerares 
fäder var handelsyrkena betydligt fler än i totalbefolkningen, särskilt i 
flottan och kustartillerikåren. En mycket vanlig titel var grosshandlare, 
till denna grupp kan kanske också några konsuler räknas, och därnäst 
handlande. Relativt få fäder hade titlar som direktör och bankdirektör. 
Andelen handelsyrken bland officersfäderna ökar inte med åren och var 
följaktligen ungefär densamma som i samhället i övrigt 1980. Den van
ligaste titeln inom denna grupp då var köpman, ungefär var trettionde 
officer var son tillenköpman, medan grosshand1arsönerna bara var ett få
tal. En vanlig titel var däremot direktör och något ovanligare försäljnings
chef, representant ( eller handelsresande), försäljare, bank- eller försäk
ringstjänsteman, kontorist och bankdirektör. 

Medan denna grupp ökar kraftigt i befolkningen är den oförändrad 
bland officersfäderna. 

Den andel av befolkningen som försörjde sig på samfärdsel var liten så
väl 1900 som 1960 även om den under den tiden ökade till det dubbla. 
Officerarna ur den miljön var också få eller obefintliga vid sekelskiftet 
( ett tiotal sjökaptenssöner och ungefär lika många söner till tjänstemän 
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vid posten, järnvägen och telegrafverket), men ökade med tiden i antal. 
Från 1950 var andelen tämligen stor i exempelvis ingenjörtrupperna, sig
naltrupperna, trängen och flottan. Sjökaptenssönerna var fortfarande 
många, särskilt i marinen, men en tämligen vanlig titel i denna grupp var 
nu chaufför. De järnvägsanställda (jämvägstjänsteman, stationsmästare, 
-förman, lokförare) var tillsammans något fler, medan de post- och tele
anställda var ganska få.

Här är alltså utvecklingen densamma i totalbefolkningen och bland of
ficersfäderna. 

Den del av befolkningen som fanns inom offentlig verksamhet var re
lativt liten vid sekelskiftet. Den var större, men ändå inte avsevärd, sex
tio år senare. Bland officerarna dominerade den kraftigt som ursprungs
miljö vid sekelskiftet, inemot två tredjedelar av officerarna kom ur den 
miljön. Åttio år senare hade andelen sjunkit, men var fortfarande ganska 
stor genomgående, mellan en tredjedel och hälften. 

Till en del, men långtifrån enbart, beror denna dominans för offentlig 
verksamhet på att en del av officerarna är officerssöner. Antalet sådana 
redovisas utförligare nedan. Men om officerssönerna elimineras visar det 
sig att fortfarande omkring en tredjedel av officerarna vid sekelskiftet ha
de fäder inom offentlig verksamhet. Proportionen är ungefär densamma 
eller något lägre 1980. 

Den största gruppen vid sekelskiftet var prästsönerna, ungefär var tju
gonde officer var prästson. 13 Juristsönerna var också många och härads
hövding var en vanlig titel bland fäderna. Jämförelsevis vanliga titlar var 
också kammarherre, landshövding och statsråd, liksom professor, medan 
läkarsönerna var förhållandevis få, liksom läroverkslärarsönerna. 

1980 var prästsönerna färre, endast omkring var hundrade officer var 
då prästson. Juristsönerna var ungefär dubbelt så många. Statsråd, kam
marherre och landshövding är titlar som praktiskt taget försvunnit och 
även professorssönerna var färre, en av tvåhundra mot tidigare en av 
sjuttio. Läkarsönerna hade ökat något i antal, men deras andel hade 
minskat, medan andelen läroverkslärarsöner var ungefär oförändrad. Till 
denna kom en lika stor grupp av söner till folkskollärare och andra lärare. 
En grupp som ökat betydligt är sönerna till polismän och motsvarande. 
Vid sekelskiftet fanns ett tiotal söner till länsmän. 1980 var sönerna till 
polismän av olika slag över hundra. 

Således är utvecklingen bland officersfäderna motsatt den i samhället 
och proportionerna är också helt olika. 

Gruppen ospecificerade, slutligen, bestod vid sekelski(tet av femton 
grevar och friherrar, de flesta med söner i kavalleriet, samt en hertig. 
1980 utgjordes den huvudsakligen av pensionärer och samt några som en
dast lämnat uppgiften att fadern var avliden. 

Sammanfattningsvis är alltså utvecklingen i samhället den att jordbrukets 
andel minskar från över hälften till en dryg tiondel, medan alla andra nä
ringsgrenar ökar .. Jordbrukets plats som ledande näringsgren övertas av 
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industri och hantverk, medan handeln visar den största relativa ökningen. 
Bland officersfäderna är förändringarna inte lika stora. Mest påtagligt i 

utvecklingen är att den kraftiga dominansen för offentlig verksamhet 
minskar. Men fortfarande är detta den ledande näringsgrenen. 

Egenrekryteringen 

I många länder är egenrekryteringen, d v s den andel av officerskåren 
som är söner till officerare, betydande, ibland, som i Frankrike och Spa
nien, därför att officerssöner ges speciella förmåner. I Förenta staterna 
har den fluktuerat mellan en tiondel och en fjärdedel för armen med lägre 
tal för flottan och ännu lägre för flygvapnet och den visar ingen tendens 
att minska, t4 egY.nrekryteringen inom officerskåren är högre än för någon 
annan grupp. 15 Aven i brittiska armen är en hög andel, nära hälften, offi
cerssöner och andelen visar ingen tendens att minska. 16 I Frankrike är an
delen ännu högre, omkring hälften. 17 I Tyskland var den hälften före Hit
lertiden och omkring 30 % till och med andra världskriget, nära hälften 
av dessa i sin tur var generalssöner. 18 I Holland har däremot egenrekryte
ringen sjunkit från en dryg fjärdedel till en åttondel under 1900-talets 
lopp. 19 I Norge har den under ungefär samma tid sjunkit från 22 % till 
7 % .20 För svenska högskolestudenter i slutet av 1950-talet har konstate
rats att egenrekryteringen är betydligt högre för kadetter än för någon 
annan grupp med undantag av studerande vid tantbrukshögskolorna.21 

Också i Sverige visar denna utveckling tydliga drag. (Se tabell 5. Att ta
len i tabell 5 för officerare och underofficerare och de för militärer i tabell 
6 inte helt överensstämmer beror på att marginella grupper klassificerats 
något olika. Exempelvis har vissa tekniker, militära präster, jurister, lä
kare och veterinärer klassificerats som officerare i den förra men förts till 
andra grupper i den senare och motsvarande gäller för underofficerarna.) 

Vid sekelskiftet var i genomsnitt över en tredjedel (36 % ) av armeoffi
cerarna söner till officerare. Störst var andelen i generalitetet (54 % ) och 
därnäst i generalstaben och kavalleriet. Andelen var klart lägre i infan
teriet och intendenturkåren, ännu lägre i fortifikationen och artilleriet 
samt lägst i trängen. I flottan och Karlskrona artillerikår var den också 
förhållandevis låg. Underofficerssönerna var genomgående få, ett par 
procent eller inga. 

Nästan genomgående var sönerna till kompaniofficerare (kapten och 
därunder) fler än sönerna till regementsofficerare. Ett undantag var 
främst kavalleriet, men även artilleriet och Karlskrona artillerikår. 

1930 hade andelen officerssöner sjunkit något i armen, till 32 %. För
ändringarna i de skilda truppslagen var större. I generalitetet (69 % ) och 
kavalleriet hade andelen ökat. I artilleriet och flottan var den oförändrad. 
För övrigt hade andelen sjunkit, i allmänhet med tio procentenheter eller 
mer. I flottan var den dock oförändrad. Bland de flygofficerare för vilka 
härkomsten är känd var den 18 % . Andelen underofficerssöner hade ökat 
märkbart endast i trängen, intendenturkåren och kustartilleriet. 
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Tabell 5, Fädernas yrken, anknytning till staten 
l officer, 2 underofficer, 3 = godsägare/hovman, 4 = domare/polisman/tullman, 
5 statsanställd, 6 lärare, 7 =privat anställd, B =egen företagare, 9 = artist, musiker-, 
0 oklassificerade, - = uppgift saknas 

l 2 

Officerskåren 1900 ______ 

Generalstaben 46 2 

lnfanteriet 34 2 

Kavalleriet 45 

Artilleriet 28 2 

Fortifikationen 29 

Trängen 20 

Intendenturkåren 36 4 

Flottan 30 1 

Karlskrona 
artillerikår 26 3 

3 4 5 

------

10 5 12 

11 5 21 

24 2 8 

9 7 21 

6 4 23 

15 3 29 

8 9 17 

11 3 21 

6 10 3 

6 7 

2 5 

2 6 
4 

4 8 
4 17 

2 2 

4 5 

l 9 

6 16 

Officerskåren 1930 ____ --- .,..._ ---------

Generalstaben 
Infanteriet 
Kavalleriet 
Artilleriet 
Fortifikationen 
Trängen 
Intendenturkåren 
Flottan 
Kustartilleriet 
Flyg11apnet 

Officerskåren 1950 _ 

Generalstabskåren 
rnfanter iet 
Kavalleriet 
Pansartrupperna 

Artilleriet 
Luftvärnet 
Fortifikationen 
Ingenjör trupperna 
signaltrupperna 
Träng trupperna 
Fälttygkåren 
Intendenturkåren 
Flottan 
Kustartilleriet 
Marinintendenturkåren 
Flygvapnet 

35 8 

24 2 9 

39 20 

26 2 8 

16 l 7 

13 7 4 

21 4 4 

29 1 6 

7 4 1 

9 2 9 

-----

37 2 3 

23 4 1 

41 1 8 

27 3 3 

19 4 2 

14 6 4 

12 

16 1 

15 6 5 

l4 5 3 

13 5 7 

13 2 2 

21 3 3 

11 4 2 

11 8 3 

7 l l 

Officerskåren 1980 ____ 

Generalstabskåren 10 4 1 

Infanteriet 11 5 

Kavalleriet 14 2 1 

Pansartrupperna 11 6 l 

Artilleriet 13 5 

Luftvärnet 6 4 1 

Fortifikationen 8 7 2 

Ingenjör trupperna 11 3 1 

Signaltrupperna 8 9 l 

Trängtrupperna 10 7 

Försvarets intendentkår 7 4 

Flottan 20 4 

Kustartilleriet 14 5 2 

Flygvapnet 4 3 

3 19 5 8 

4 19 4 17 

2 7 2 12 

6 16 4 18 

4 31 5 21 

l 20 2 16 

4 l4 5 19 

3 17 3 16 

3 16 2 17 

5 9 

------

2 23 7 15 

2 19 4 20 

3 11 1 16 

2 16 l 15 

4 19 3 22 

l 16 3 24 

15 2 24 

2 19 2 20 

s 19 2 13 

5 18 1 23

7 10 3 33 

2 14 2 12 

3 21 3 26 

4 21 3 27 

l 12 3 21 

4 l 5 

4 14 6 31 

2 16 3 31 

4 18 1 32 

3 12 3 31 

4 l4 3 28 

3 17 3 34 

2 14 32 

2 18 1 36 

2 16 2 32 

5 17 5 27 

3 14 3 32 

5 21 3 33 

2 13 2 28 

2 13 2 33 

8 9 0 Summa Antiil!; 

------

12 5 99 % 41 

19 1 101 % 494 

12 5 100 % 264 

21 1 101 % 306 

16 99 % 69 

29 100 % 60 
17 100 % 77 

24 2 102 % 186 

26 3 99 % 31 

------- - ,._ ___

16 

16 

13 

16 

14 1 

31 1 

18 

21 l 

18 3 1 

16 2 

-------

7 2 

14 1 

17 

15 

15 

14 

2 2 

21 l 
11 
12 1 

12 

13 1 

13 2 

19 l 
8 1 

6 

-----

24 1 

16 1 

18 l 

20 

19 

19 

25 

16 

15 3 

13 

19 

13 1 

18 2 

18 l 

1 

1 

l 

2 

1 

1 

6 100 % 63 

5 100 % 539 

4 99 % 244 

3 99 % 473 

1 101 % 154 

4 99 % 83 

10 99 % 119 

1 98 % 329 

29 101 % 112 

50 102 % 58 

-----

2 100 % 92 

11 99 % 602 

2 100 % 106 

16 98 % 204 

11 99 % 414 

19 101 % 236 

41 98 % 41 

17 99 % 104 

24 100 % 62 

17 99 % 166 

10 100 % 60 

37 98 % 126 

5 100 % 511 

9 101 % 236 

33 101 % 76 

75 100 % 574 

------

6 101 % 142 

13 99 % 488 

11 102 % 114 

12 100 % 580 

13 100 % 434 

14 101 % 280 

10 100 % 59 

11 101 % 169 

11 100 % 171 

15 100 % 262 

18 100 % 354 

100 % 342 

15 101 % 168 

22 98 % 812 
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Genomgående var nu sönerna till regementsofficerare fler än de till 
kompaniofficerare, ibland avsevärt fler, som i generalstaben, infanteriet 
och artilleriet. De enda undantagen var generalitetet och flygvapnet. 

I kavalleriet var uppenbarligen rekryteringen ur de traditionella grup
perna större än vid övriga kårer, i de nya förbanden kustartilleriet och 
flygvapnet klart mindre. 

1950 hade andelen officerssöner i hela armen minskat påtagligt, till 
22 %. I flottan var den något lägre än förut, i kustartilleriet något högre 
och även i flygvapnet något högre än tidigare, 23 %, om bortfallet avräk
nas. 

En av de få kårer där egenrekryteringen ökat, om än obetydligt, var ge
neralstabskåren, en annan trängtrupperna. I generalitetet hade den där
emot minskat högst betydligt (till 28 % ). I infanteriet och artilleriet var 
minskningen också ganska stor. Det nyuppsatta truppslaget pansartrup
perna hade däremot förhållandevis många officerssöner. I övriga trupp
slag, ingenjörtrupperna, signaltrupperna, luftvärnet, intendenturkåren 
och fortifikationen, var andelen lägre. 

Också nu var oftast sönerna till regementsofficerare fler än de till kom
paniofficerare. Ibland var de avsevärt fler som i generalitetet, generalsta
ben, kavalleriet och även pansartrupperna. Undantag utgjorde signal
trupperna, trängen, flottan, marinintendenturkåren och flygvapnet. 

1980 hade andelen officerssöner minskat till hälften (11 % ) i armen. I 
flottan var förändringen obetydlig, i kustartilleriet hade andelen ökat. I 
flygvapnet var däremot andelen synnerligen avsevärt lägre än tidigare och 
lägre än på andra håll inom krigsmakten. 

I armen var skillnaderna nu inte stora. I generalitetet var andelen offi
eerssöner fortfarande stor (24 % ), i luftvärnet, signaltrupperna och för
svarets intendentkår avsevärt lägre. Andelen var något högre i kavalleriet 
och artilleriet än i återstående truppslag. 

Nu var sönerna till regementsofficerare sällan fler än sönerna till kom
paniofficerare. Till undantagen hörde generalstabsaspiranterna, infan
teriet, luftvärnet, fortifikationskåren och försvarets intendentkår. 

Andelen officerssöner sjunker alltså kontinuerligt från omkring en tred
jedel till omkring en tiondel. Andelen är högre i förband som kan betrak
tas som exklusiva, t ex generalitetet, generalstaben, kavalleriet, pansar
trupperna, och låg i t  ex trängen. Den är lägre i flottan fram till 1930, men 
inte senare och den är låg även i flygvapnet. 1930 har andelen officers
söner ökat i kavalleriet, något som säkerligen hänger ihop med den krafti
ga nedskärningen av truppslaget 1928. 

Sönerna till kompaniofficerare är fler än de till regementsofficerare 
1900, men inte 1930 och oftast inte heller 1950. 1980 var däremot kom
paniofficerssönerna oftast fler. Förändringen mellan sekelskiftet och 1930 
är anmärkningsvärd. Den bör nog tolkas så att urvalet blivit mer socialt 
exklusivt till följd av 1925 års försvarsbeslut, men förklaringarna kan 
eventuellt vara andra, att genomsnittsåldern för majorsbefordran sjunkit, 
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att regementsofficersbeställningarna ökat eller att tidigare åldern för 
familjebildning ökat varigenom fler fäder hunnit bli befordrade till major. 
Underofficerssönerna har tydligt ökat 1980, men deras andel är fortfaran
de liten. 

Sverige ansluter sig alltså klart till det ena av de två internationella ut
vecklingsmönstren, samma som i Norge och Holland, nämligen att egen
rekryteringen kontinuerligt minskar. Utvecklingen innebär alltså, att offi
cerskåren i detta, liksom i många andra avseenden, blivit allt mindre ex
klusiv. 

Anknytning till staten 

Rekryteringen ur gruppen hovmän/godsägare, som här antagits stå i ett 
speciellt förhållande till staten med traditioner från det feodala sam
hället, är ännu relativt stor vid sekelskiftet, i synnerhet i kavalleriet, där 
en fjärdedel kom ur denna grupp, men även i generalitetet. Också i träng
en var denna grupp relativt stor, där fanns många god�.ägare. Vid andra 
förband var andelen mindre, en tiondel eller därunder. Annu 1930 var an
delen stor i kavalleriet, men därefter sjönk den och 1980 var den obetyd
lig eller obefintlig överallt. 

Rekryteringen ur den grupp som kan antas företräda staten på ett lik
nande sätt som officerskåren, nämligen domarkåren, polisen och tullper
sonalen, är förhållandevis liten, och visar i varje fall inte samma sprid
ningsmönster på truppslag och förband. som egenrekryteringen. I stort 
sett var tjugonde officer vid sekelskiftet kom ur denna grupp. Det är na
turligtvis en större andel än i samhället i övrigt. Men representationen var 
störst i sådana förband som intendenturkåren, artilleriet, fälttygkåren 
och (senare) trängtrupperna. Andelen visar en svag minskning med tiden. 
Vid sekelskiftet bestod gruppen av ett antal söner till häradshövdingar 
och några länsmanssöner. 1980 utgjordes den av ett tiotal söner till tull
män och något fler söner till domare eller andra jurister, medan över 
hundra var söner till polismän av olika slag. Det betyder i sin tur att en 
officer av fyrtio då var son till en polis. En viss anknytning mellan krigs
makten och polismakten, statens yttre och inre maktmedel, finns otvivel
aktigt.22 

Detta är av visst intresse också därför att det hävdats att anknytningen 
mellan officerskåren samt läkare, präster och polisen, yrkesgrupper som 
lever i nära kontakt med liv och död, skulle vara särskilt stark.23 Som för
ut visats var relativt många officerare prästsöner, medan läkarsönerna 
inte var särskilt många. 

Mellan andra statsanställda och officerskåren är anknytningen påtag
lig. Ungefär var femte officer vid sekelskiftet kom ur denna grupp med ett 
tydligt undantag endast för kavalleriet. Med tiden sjunker andelen något, 
mer påtagligt i specialvapnen än i infanteriet, och andelen var låg i flyg
vapnet. 
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Lärarsönerna var få såväl vid sekelskiftet som senare, endast några få 
procent kom ur denna grupp. 

Sönerna till privat anställda var också få vid sekelskiftet, med ett mar
kant undantag för fortifikationen och Karlskrona artillerikår. Inslaget här 
bestod emellertid av ganska få personer och de aktuella yrkena har knap
past något gemensamt, varför det torde bero på tillfälligheter. De privat 
anställda fäderna hade ökat alldeles påtagligt trettio år senare och 9k
ningen fortsatte, 1980 kom ungefär var tredje officer ur denna grupp. Ok
ningen har alltså skett främst på bekostnad av officerssönerna. 

Sönerna till egna företagare var en ganska stor grupp vid sekelskiftet. 
Huvudsakligen utgörs den av jordbrukare, brukspatroner, grosshandlare 
och handlande. Andelen varierade tämligen mycket mellan olika trupp
slag. Minst var den i kavalleriet där ju sönerna till godsägare, förda till en 
annan grupp, var många, och störst i trängen, där sönerna till jordbrukare 
var många. Från 1950 har andelen minskat. 

Sönerna till konstnärer av olika slag var få, vilket knappast är oväntat. 
Det kan förefalla som om andelen konstnärssöner var större i specialvap
nen (särskilt signaltrupperna) än i infanteriet, kavalleriet och pansartrup
perna och det är också tydligt att de var fler i marinen och flygvapnet.24 

Det visar sig alltså att det finns en betydande koppling mellan bl a kaval
leriet och gruppen hovmän/godsägare, en koppling som blir betydligt för
svagad med tiden. Sambandet mellan officerskåren och gruppen domare/ 
polis/tull var inte särskilt påtagligt vid sekelskiftet, men idag finns ett 
ganska tydligt samband mellan polismakten och krigsmakten. Många offi
cerare var söner till statstjänstemän, medan få var lärarsöner. Sönerna till 
privat anställda var få vid sekelskiftet, men ökar med tiden på officers
sönernas bekostnad. Sönerna till egna företagare, en del av dem bönder, 
var däremot många redan vid sekelskiftet. Fäder med konstnärliga eller 
musikaliska yrken var inte oväntat få. Flest var de i marinen och möjligen 
i specialvapnen. 

Det antagande som uppställts, att rekryteringen skulle vara stor ur 
grupper som har nära anknytning till staten visar sig alltså i stort sett rik
tigt. Särskilt intressant är det relativt stora antalet polissöner i senare tid. 
Det bör dock också noteras att sönerna till privat anställda ökar kraftigt 
och att sönerna till egna företagare hela tiden är många, kanske förvå
nansvärt många. 

Anknytning till officersyrket 

Om officersfädernas yrken klassificeras i grupper med anknytning till oli
ka sidor av officerskarriären ( ungefär en fjärdedel av yrkena har dock inte 
kunnat klassificeras så) visar det sig - naturligt nog - att yrken med an
knytning till teknik, motorfordon eller flyg var få bland sekelskiftets offi
cersfäder (tabell 6). Det rör sig om ett antal ingenjörer och några andra 
udda yrken. Några flygare fanns givetvis inte. Yrken med civil anknytning 
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Tabell 6, Fädernas yrken, anknytning till officersyrket 

l = militär, 2 = teknik, 3 = motorfordon, 4 = sjön, 5 = flyg, 6 = affärer, 7 = 
8 =lärar- och vårdyrken, 9 = djur och natur, 0 = oklassificerade, - = uppgift 

Officerskåren 1900 

Generalstaben 

Infanteriet 
Kavalleriet 
Artilleriet 
Fortifikationen 
Trl!ngen 
Intendenturkåren 
Flottan 
Karlskrona 
artillerikår 

Officerskåren 1930 _ 

Generalsfaben 

Infanteriet 
Kavalleriet 

Artilleriet 
Fortifikationen 
Trängen 

Intendenturkåren 
Flottan 
Kustartilleriet 
Flygvapnet 

Officerskåren 1950 

Generalstabskåren 
Infanteriet 
Kavalleriet 
Pansartrupperna 
Artilleriet 
Luftvärnet 
Fortifikationen 
Ingenjör trupperna 
Signaltrupperna 
Trängtrupperna 
Fälttygkåren 
Intendenturkåren 
Flottan 
Kustartilleriet 
Marinintendenturkåren 
Flygvapnet 

Officerskåren 1980 

Generalstabskåren 
Infanteriet 
Kavalleriet 
Pansar trupperna 
Artilleriet 
Luftvärnet 
Fortifikationen 
Ingenjör trupperna 
Signaltrupperna 
Trängtrupperna 
F8rsvarets intendentkår 

Flottan 
Kustartilleriet 
Flygvapnet 

1 

46 

35 

44 

28 
28 
20. 
38 
29 

23 

35 

27 
39 

28 
17 
20 
24 

29 
11 
10 

38 

26 
41 
30 
23 

17 
12 
15 
21 
18 
17 
14 
23 
14 
17 

5 

13 
15 
16 
16 
17 
9 

15 
12 
16 
16 
10 

22 
17 

6 

2 3 4 5 

2 l 
1· 
2 

3 1 

3 

3 4 

3 

2 

4 l 

2 
5 

5 2 
2 

3 

5 3 
8 2 

2 

5 2 

8 l 1 

2 l 
10 
11 l 
5 

11 3 l 
8 3 

5 1 l 
7 2 

3 1 
9 6 

13 l 4 

8 7 
1 

8 2 

13 2 

7 4 l 
7 2 l 

12 2 
13 3 1 

7 3 
14 2 3 
12 2 

9 3 1 
10 1 1 

11 8 l 
8 3 5 

10 3 1 2 

6 7 

10 
15 4 
13 l 

16 4 

14 4 

5 5 
14 5 

20 10 

23 3 

-----

6 10 

14 5 

20 1 

18 5 
18 4 
16 5 
18 4 
21 6 
15 4 

12 3 

12 l 
10 4 

23 

12 6 
10 4 

11 6 
12 2 
15 10 
6 8 

10 5 
18 5 
10 5 
15 5 
18 10 
16 3 

5 2 

12 8 

9 7 
10 3 

8 7 
6 4 

13 4 

14 10 
5 3 
8 7 

10 4 
10 5 

10 7 

10 7 
8 6 

8 9 0 

10 5 24 

9 12 21 
2 12 22 

13 11 25 

14 7 28 
15 36 19 
13 10 17 

2 9 22 

6 6 35 

-----

13 13 16 

12 12 20 

3 11 20 
8 12 21 

12 12 29 

ll 20 22 
9 13 18 
8 6 22 
5 5 20 
3 12 7 

8 8 24 
9 9 20 
3 17 13 

6 9 18 
7 13 21 
6 11 16 
5 7 15 
4 5 19 
2 11 16 
5 10 27 
5 10 27 
6 6 18 
8 7 22 

7 7 17 
5 3 9 

3 5 4 

8 13 25 
6 8 25 
3 16 32 
6 13 28 
6 16 21 
4 15 26 
3 15 22 
5 12 31 
3 6 33 
8 9 24 
8 12 25 
8 6 25 
7 6 23 

6 10 26 

5 
1 
5 

2 

6 

5 

4 
3 
l 
4 

10 
1 

29 
50 

2 
ll 

2 

16 
11 

19 
41 
17 
24 

17 
10 
37 

5 

9 

33 
75 

6 
13 
11 

12 
13 
14 

10 
11 
11 
15 
18 

15 
22 

handel, 
saknas 

Summa Antal 

100 \ 41 

100 % 494 
100 % 264 
99 % 306 
99 % 69 

100 % 59 

100 % 71 

101 % 186 

99 % 31 

101 % 63 
100 % 539 
100 % 244 

100 ' 471 

100 % 15.l 
100 % 83 

99 % 119 
101 % 329 
99 % 112 

99 % 58 

----- --

100 92 

99 % 602 
99 % 106 

100 % 204 
99 % 414 

98 % 236 

99 % 41 

100 % 104 
99 % 6l 
99 % 16� 

101 % 60 
100 % 126 
100 % 511 
100 % 236 

101 % 76 
100 % 574 

99 % 142 
98 % 468 

103 % 114 
100 % 580 
99 % 434 

102 % 280 
99 % 59 
98 % 169 

100 % 171 
99 % 262 

100 % 354 
98 % 342 

101 % 168 
100 % 812 
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till sjön var ovanlig och inte alltför vanlig ens i flottan, där de dock var 
flest. I infanteriet, intendenturtrupperna, flottan och Karlskrona artilleri
kår fanns sammanlagt tio söner till sjökaptener, i fortifikationen och flot
tan två hamnkaptenssöner, i flottan en skeppsbyggmästarson, i infan
teriet och flottan två söner till navigationsskoleföreståndare (inte släkt) 
och i infanteriet en son till en varvschef. 

1930 hade fäderna med tekniska yrken ökat i antal, flest var de i artil
leriet och kustartilleriet. Nästan alla var ingenjörer av något slag. En mer 
markant, ökning är märkbar 1950, nu även i luftvärnet och ingenjörtrup
perna. Okningen har fortsatt 1980, då ungefär var tionde officer hade en 
far med ett tekniskt yrke. Sambandet med de tekniska vapnen ( dock icke 
med pansartrupperna) är tydligt. 

Fäder med yrken med anknytning till motorfordon, några drosk- eller 
åkeriägare, bilbesiktningsmän och chaufförer, börjar uppträda 1950 och 
de blir avsevärt fler 1980.25 Möjligen finns en viss övervikt vid motorisera
de truppslag (ingenjörtrupperna 1950, kavalleriet 1980). 

Yrken med (civil) anknytning till sjön var som sagt ovanliga vid sekel
skiftet. De har ökat tydligt i marinen från 1950 och finns då representera
de även i flertalet andra truppslag. Flertalet i denna grupp är sjökaptener. 

Fäder med anknytning till flyg var få även i flygvapnet och finns endast 
1980, i flottan respektive flygvapnet. Endast ett tiotal tillhörde med sä
kerhet civilflyget eller flygindustrin, medan de flesta var eller kunde vara 
anställda vid flygvapnet (flygtekniker, trafikledare). 

Sönerna till affärsmän, de flesta grosshandlare, var ganska många vid 
sekelskiftet, ungefär var sjunde officer tillhörde denna grupp. Inslaget var 
mindre i trängen och högre i flottan. Andelen sjönk efter andra världs
kriget. Då var den vanligaste titeln direktör och disponent. Någon påtag
lig övervikt för det mest affärsbetonade truppslaget. intendenturkåren, 
kan inte konstateras. Det är alltså knappast intresse för det inslag av affä
rer som officersyrket eventuellt kan ha som gjort att många affärsman
nasöner blivit officerare. Snarare torde det vara familjens ekonomiska si
tuation. 

Sönerna till handelsmän var relativt få både vid sekelskiftet och senare, 
ungefär var tjugonde officer. 

Förut har konstaterats att lärarsönerna var Däremot var gruppen 
undervisning, vård m.m. ganska stor vid sekelskiftet och ännu på sina håll 
1930 för att sedan minska. Detta beror på ett stort inslag av prästsöner 
som sedan minskar. Inte mindre än tre av de 19 officerarna vid T l år 
1900 var läkarsöner; ytterligare en var kyrkoherdeson, vilket kanske inte 
är en tillfällighet, trängen har ju anknytning till både sjukvård och själa
vård. 1980 var tre av T 1:s 69 officerare läkarsöner och ytterligare en 
tandläkarson, tre var prästsöner. I resten av trängen var dock läkar- och 
prästsönerna få. 

Officersyrket erbjuder ju möjlighet till friluftsliv och vissa truppslag har 
dessutom i hög grad präglats av att de var beridna. Sönerna till fäder som 
har yrken med anknytning till djur och natur, de flesta jordbrukare, var 
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också många, var tionde eller mer. Vid sekelskiftet kom inte mindre än 
var tredje trängofficer ur denna grupp, men andelen minskar kraftigt där 
med tiden. I kavalleriet var andelen lägre vid sekelskiftet, då många där 
var officerssöner, men ökade då antalet officerssöner minskade och var 
hög ännu 1980. Omvänt kan det konstateras att andelen är liten i forti
fikationen, ingenjörtrupperna och signaltrupperna, liksom i marinen. 
Den förändras inte nämnvärt under perioden. 

Det kan alltså klart konstateras att sönerna till fäder i yrken som förutsät
ter engagemang i människor minskar med tiden. Att hävda att detta av
speglar en förskjutning i officersrollen från patriarkalisk chef till tek
nologisk expert är kanske vanskligt, men kan i varje fall inte uteslutas. 

I alla händelser finns en klar överensstämmelse mellan fäder i tekniska 
yrken och och söner i tekniska truppslag samt mellan fäder i friluftsyrken 
och söner i trängen och kavalleriet. Ett visst samband mellan fäder i mo
tor-, sjö- och flygyrken och söner i respektive motoriserade truppslag, 
marinen och flygvapnet finns också. 

Officerarnas geografiska rekrytering 

Fyra frågor skall diskuteras i detta avsnitt: Kom officerarna huvudsakli
gen från huvudstaden, från det län inom vilket deras regemente var belä
get eller från resten av landet? Från vilken typ av ort kom de, från stor
städer, från garnisonsstäder, från andra städer eller från landsbygden? 
Vilka skillnader förelåg mellan olika regementen och truppslag? Vilka 
förändringar skedde över tid? 

Tidigare har observerats att 1962 kom 7 % av befälskåren från storstäder, 
40 % från andra städer och över hälften från landsbygden. Skillnaderna 
mellan försvarsgrenarna var små, men storstäderna var starkare represen
terade i flottan och likaså i officerskåren, där en fjärdedel var från storstä
der, hälften från andra städer och en fjärdedel från landsbygden. Detta 
förklaras med att socialgrupp 1, som i högre grad är bosatt i storstäder, 
var starkare representerad i flottan och givetvis - i officerskåren.26 

"Landsbygdslivet överensstämmer väl med den militära betoningen av 
fysisk styrka och utomhustjänst" har det sagts. Det kan tilläggas att 
lantlivet, liksom militärlivet, ofta har anknytning till vapen. 28 Det har 
också ofta hävdats att officerarna - och även soldaterna - härstammar ur 
en lantlig eller föga industrialiserad miljö.29 Den amerikanska armen kom 
till omkring tre fjärdedelar från landsbygden, mot drygt hälften av total
befolkningen. För företagsledare var andelen endast en fjärdedel. Små
städer var överrepresenterade och storstäder underrepresenterade bland 
officerarna. De utlandsfödda var proportionsvis få.30 De forna preussiska 
och bayerska armeerna rekryterades ur respektive riksdel, medan Wiirt
tembergs till en tredjedel kom utifrån; detta förklaras av politiska för
hållanden: borgerskapets misstro mot militären där, samt officerarnas 
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ekonomisk� villkor.31 I den nuvarande västtyska armen är f d rikstyska 
områden (Osttyskland, Polen) överrepresenterade.32 Den brittiska armen 
skall ha härstammat ur en lantlig överklass i Sydengland. 33 En under
sökning av den brittiska kolonialarmen i Indien visar dock att där stora 
städer samt Wales, Skottland, Irland och norra England var överrepre
senterade. 34 För den holländska krigsmakten gäller att andelen storstads
bor ökar och är störst i marinen. Spridningen på provinser är störst i in
fanteriet och minst i kavalleriet.35 Aven den grekiska armen härstammar 
till en större andel än befolkningen i övrigt från småstäder och lantlig mil
... 36 
JO. 

I den amerikanska flottan är däremot landsbygden inte överrepresen
terad, och sjöofficerarna härstammar, i motsats till armeofficerarna som 
kommer från inlandet, från kusttrakterna.37 Den tyska flottan var där
emot rekryterad från hela landet, inte endast från kusttrakterna i norr, 
sägs det i en undersökning;38 enligt en annan härstammade 87 % av sjö
kadetterna 1907 ur området norr om linjen Mainz-Coburg. 39 

Med fortgående industrialisering och urbanisering finns det anledning 
att förvänta en minskning av den lantliga rekryteringsbasen.40 

Vilket geografiskt rekryteringsmönster visar då den svenska krigsmak
ten och hur har det förändrats? 

Underlaget 

Tre geografiska uppgifter har insamlats om varje officer: hemort vid tiden 
för rekryteringen som officersaspirant, ort där studentexamen avlades 
samt födelseorten. I första hand har den första uppgiften eftersträvats; 
den kan i mån av behov ersättas eller kompletteras med någon av de båda 
andra. Officerens första regemente har också noterats och om möjligt ar
ten av det läroverk vid vilket studentexamen avlagts. För officerarna vid 
sekelskiftet är de uppgifter som är tillgängliga i här anlitade källor be
klagligtvis ofta ofullständiga. 41 

Orterna har klassificerats enligt två skalor, dels efter länstillhörighe
ten dels efter ortens karaktär, 42 

År 1900 fanns 92 städer i riket med en sammanlagd befolkning av 1,1 
milj, eller 21,5 % av hela rikets invånarantal, 5,1 milj. I dem av dessa stä
der som i denna undersökning betecknas som garnisonsorter - alla dessa 
hade dock inte garnison vid denna tid - (Boden, Hässleholm och Sollef
teå, som vid denna tid inte var städer, och likaså de orter som aldrig kom 
att bli städer oräknade) bodde då 0,4 milj, eller 8,4 % av folkmängden. 
Om de tre storstäderna inräknas blir antalet 0,9 milj, eller 18,0 % av hela 
folkmängden. 

År 1980 fanns endast kommuner i riket. Invånarantalet i de kommuner 
som motsvarar garnisonsorterna i denna undersökning (Kallinge, Ljung
byhed, Såtenäs och Frösön, som ingår i andra kommuner, inte medtagna, 
och hela Gotland, som utgör en kommun, inräknat) var 2,5 milj, eller 
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29,5 % av hela rikets folkmängd, som var 8,3 milj. Om de tre storstäderna 
medräknas blir invånarantalet 3,8 milj, eller 45,3 % av hela rikets. 

Befolkningens fördelning på länen år 1900 och 1980 framgår av tabell 7. 

Tabell 7. Länens relativa invånarantal år 1900 och 1980 

1900 1980 

Stockholms stad 5,9 7,8 
Stockholms län 3,4 10,6 
Uppsala län 2,4 2,9 
Södermanlands län 3,3 3,0 
Östergötlands län 5,4 4,7 
Jönköpings län 4,0 3,6 
Kronobergs län 3,1 2,1 
Kalmar län 4,4 2,9 
Gotlands län 1. ,o 0,7 
Blekinge län 2,9 1,9 
Kristianstads län 4,3 3,4 
Malmöhus län 8,0 8,9 
Hallands län 2,8 2,8 
Göteborgs och Bohus län 6,6 8,6 
Älvsborgs län 5,4 5,1 
Skaraborgs län 4,7 3,2 
Värmlands län s,o 3,4 
Örebro län 3,8 3,3 
Västmanlands län 2,9 3,1 
Kopparbergs län 4,2 3,5 
Gävleborgs län 4,6 3,5 
Västernorrlands län 4,5 3,2 
Jämtlands län 2,2 1,6 
Västerbottens län 2,8 2,9 
Norrbottens län 2,6 3,2 

Summa 100,2 % 99,9 % 

Hela riket, milj 5,1 8,3 

Källa: Statistisk Arsbok 

Störst andel hade år 1900 Malmöhus län. Därnäst kom Göteborg� och 
Bohus län och därefter Stockholms stad. Stora andelar hade också Oster
götlands, Älvsborgs och Värmlands län. Den minsta andelen var Got
lands, därnäst kom Jämtlands län och Uppsala län. Norrbottens, Hal
lands, Västerbottens och Blekinge län hade något större andelar. 

Förhållandena var inte markant annorlunda åttio år senare. Stock
holms läns andel hade ökat ��tydligt. Därn�st kom Malmöhus län och 
Stockholms stad och därefter Alvsborgs och Ostergötlands län. Minst var 
som förut Gotlands län och därefter följde Jämtlands län och Blekinge 
län. Något större andelar hade Kronobergs och Hallands län. 

Av ett stickprov ur befolkningen 1968 hade nära hälften växt upp på 
landsbygden, en femtedel i små och mellanstora städer och en dryg tion
del i storstäder, men skillnaderna mellan de äldsta och yngsta (75 respek
tive 15 år) var ganska stora.43 
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Tabell 8, Uppväxtort för befolkningen 1958 

Uppväxtort yngsta alla äldsta 
Landsbygd 29,l 45,l 67,2 
samhälle 22,3 18,l 12,5 
småstad 5,2 5,5 3,9 
mellanstor stad 25,6 15,6 9,0 
storstad 17,6 11,5 6,9 
tomlands 0,2 4,1 0,5 

Summa 100,0 99,9 100,0 

Källa: R, Eriksson Uppväxtförhållanden och social rörlighet, Stockholm 
1971 s 35 

Hemortsbegreppet 

Vad officersaspiranten uppfattade som sin hemort vid inskrivningen vid 
Karlberg eller motsvarande kan kanske diskuteras. 

För det första kan det tänkas att Stockholm blir överrepresenterat där
för att aspiranter redan vid inskrivningen såg Stockholm som sin hemort, 
kanske därför att de skaffat bostad i staden. A priori förefaller detta gan
ska osannolikt. Aspiranterna bodde normalt på Karlberg, inte i staden. 
Det naturligaste är att de uppger föräldrarnas boningsort eller sin man
talsskrivningsort, dvs normalt den ort där de växt upp och där de mottagit 
sina avgörande intryck, bl a de som inverkade på deras beslut att välja of
ficersbanan. 

Mer än en fjärdedel eller 27 % av armens officerare 1930 hade uppgivit 
Stockholm som hemort. Ungefär hälften av dem var födda i staden och 
ingenting motsäger att de övriga eller de flesta av dem var inflyttade. In
flyttningen till Stockholm var stor vid denna tid, kanske i synnerhet för de 
kretsar varur officerarna rekryteras. Det kan för övrigt tilläggas att ande
len av alla armeofficerare som var stockholmare i den meningen att de var 
födda i staden utgör 18 % och detta tal kan inte betvivlas. 

Tabell 9, Hemort och födelseort för armeofficerskåren 1930 

Infanteriet 
Kavalleriet 
Artilleriet 
Fortifikationskåren 
Trängen 
Intendenturkåren 

Totalt 

hemort därav födda totalt födda antal officerare 
i Stockholm i Stockholm i Stockholm 

22 % 9 % 14 % 539 
31 % 14 % 23 % 244 
30 % 15 % 21 % 473 
44 % 22 % 31 % 154 
19 % 11 % 14 % 83 
14 % 3 % 6 % 119 

27 % 12 % 18 % 1612 

För det andra kan det tänkas att det län där aspiranternas regemente är 
beläget blir överrepresenterat därför att de uppger regementsorten som 
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hemort, kanske därför att de tidigare haft bostad där och eventuellt också 
mantalsskrivit sig där. För ett litet fåtal, men de är försvinnande få, fram
går faktiskt av adressen att de uppger regementet som hemort. Men det 
förefaller knappast sannolikt att många, även om de haft egen bostad på 
regementsorten, uppger denna som hemort. Något annorlunda kan det 
förhålla sig med dem som gått igenom Försvarets läroverk. Dessa har ju 
vanligen i flera år arbetat och bott på regementsorten, kanske även man
talsskrivit sig där. 

Några stickprov från olika regementen kan åskådliggöra de förhål
landen som nyss diskuterats. 

Av I 4:s 88 officerare 1980 hade 60 % uppgivit orter inom Östergöt
lands län som hemort. 50 % av dem var födda inom länet och 38 % hade 
avlagt studentexamen där. Ytterligare 18 % hade gått igenom Försvarets 
läroverk. Av dessa i sin tur uppgav något mer än hälften en ort i Öster
götlands län som hemort och lika många var också födda där. Tre, dvs 
16 %, uppgav Uppsala som hemort. Förhållandena vid I 13, P 7 och A 6 
skiljer sig inte markant: 

Tabell 10. Hemort, födelseort och studentexamensort för officerare vid 

fyra regementen 1980 

I 4 I 13 p 7 A 6 

Antal officerare 88 77 96 63 

Uppgifter saknas 3 2 11 6 

Hemort E-län 60 % W-län 64 % M-län 75 % F-län 48 %

Födelseort E-län 50 % W-län 47 % M-län 66 % F-län 38 %

Studentexamensort E-län 38 % W-län 30 % M-län 53 % F-län 22 %

Studentexamen vid FL 18 % 42 % 18 % 22 % 

Antal FL-studenter 19 32 17 14 

Av dessa: 

Hemort E-län 53 % W-län 66 % M-län 71 % F-län 64 %

Födelseort E-län 53 % W-län 47·% M-län 71 % F-län 43 %

Hemort Uppsala 16 % 9 % 18 % 7 % 

Slutsatsen måste bli att hemorten i de flesta fall är den ort där aspiranten 
bodde när han fattade sitt beslut att bli officer. Hemorten är känd endast 
för en del av officerskåren 1900. Det är huvudsakligen de yngsta, de som 
avlade officersexamen omkring 1896 och senare. 

Hemort år 1900 

Av de inalles femton generalerna vid sekelskiftet var tre födda i Stock
holm och en i Göteborg samt tio på landsbygden. För nio var det första 
regementet ett infanteriregemente, i intet fall I 1, men i två I 6, för fyra 
kavalleriet, varav två från K 1, samt för en A 3 och för en ingenjörkåren. 

För generalstabens medlemmar vid sekelskiftet är hemort och födelse
ort okända för de flesta. Av dess 41 medlemmar var 30 infanterister (men 
ingen från I 1), tre kavallerister, två artillerister och en hade varit under-
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löjtnant vid fortifikationen. I fem fall saknas uppgift. Här överväger alltså 
infanteriet alldeles tydligt. De åtta aspiranternas hemregementen var 
I 11 (2), I 13, I 14 (2), I 17, A 5 och fortifikationen. 

Av de infanterister som behandlas här är hemorten känd för 152 eller 
31 %. En tredjedel av dem (således allra minst 10 % av hela a_rtalet) var 
från Stockholms stad, av dessa var i sin tur en tredjedel från Ostermalm 
och en sjättedel från andra stadsdelar. Från Göteborg och Malmö kom 
7 % , från garnisonsstäder 20 % , från andra städer 13 % och från lands
bygden 25 %. 13 % var från Malmöhus län, 12 % från Östergötlands län 
och 7 % från Göteborgs och Bohus län. Samtliga skåningar tillhörde I 25 i 
Revingehed nära Lund, alla östgötar tillhörde I 4 och I 5 i Linköping och 
alla bohusläningar utom en (från I 8 i Uppsala) hörde till I 17 i Uddevalla. 

Stockholmarna var alltså många, troligen en tredjedel av alla, och in
fanteriofficerarna var alltså till majoriteten stadsbor, medan endast en 
fjärdedel var från landsbygden. 

En närmare granskning av de officerare för vilka uppgifter finns visar 
bland annat följande. (Se diagram 1 och följande samt diagram 5-6.) 

Av I l:s officerare hörde tre fjärdedelar av dem för vilka uppgifter finns 
hemma i Stockholm, medan tre kom från andra garnisonsstäder, en från 
landsbygden och två från utlandet. 31 hade varit underlöjtnanter vid I 1, 
ytterligare sex vid andra infanteriregementen, en vid K 6 och en vid A l. 
Vid I 2 i Stockholm var nästan alla från Stockholm. Vid I 4 och I 5 i Lin
köping var en mindre del från Stockholm och hälften eller mer från Öster
götlands län. Vid I 8 i Uppsala var också en mindre del från Stockholm 
och nära hälften från Uppsala län. Vid I 10 i Strängnäs var en tredjedel 
från Stockholm och lika många från Södermanlands län. Vid I 13 i Falun 
var en femtedel från Stockholm och två tredjedelar från Kopparbergs län. 
Vid I 16 med mötesplats på Grunnebohed nära Vänersborg, är hemorten 
känd endast för ett fåtal, men födelseorten för alla utom en. Den var för 
två Stockholm samt för två tredjedelar Älvsborgs och Skaraborgs län. 
57 % kom från landsbygden och vardera 18 % från garnisonsorter och 
andra städer. Vid I 17 i Uddevalla var en från Stockholm, två tr�djedelar 
från Göteborgs och Bohus län och ytterligare en femtedel från Alvsborgs 
och Skaraborgs län. Vid I 25 vid Revingehed nära Lund var två från 
Stockholm och över hälften från Malmöhus län. Av de återstående elva 
var alla utom en från Skåne, Blekinge eller Småland. Här var jämförelse
vis många stadsbor. Endast 21 % var från landsbygd�n. Vid I 29 i Sollef
teå, slutligen, var hemorten Stockholm för fem och Ostergötlands län för 
lika många mot Västernorrlands län för fyra. Födelseorten är känd för al
la utom en. Den var Stockholm för en femtedel och Västernorrlands län 
för lika många. Återstoden var tämligen väl fördelad över landet. Nära 
hälften var landsbygdsfödda. 

Stockholms infanteriregementen var således i mycket hög grad lokalt 
rekryterade. Detsamma gällde för somliga landskapsregementen, I 4, I 5, 
I 17, I 13 och I 16, även I 25, men inte för alla, vissa hade ett stort inslag 



165 

Diagram 1. Geografisk härkomst: hemortslän 1900 

Antal Uppgift 
officerare saknas 

I l Stockholm 45 19 

I 2 Stockholm 47 33 

I 4 Linköping 49 31 

I 5 Linköping 47 34 

I 8 Uppsala 47 35 

I 10 Strängnäs 45 33 

I 13 Falun 44 34 

I 16 Gunnebohed 
45 1 

(födelseort) 

I 17 Uddevalla 43 29 

I 25 Revingehed 44 11 

I 29 Sollefteå 
(födelseort) 

40 1 

Kavalleriet 264 180 

Artilleriet 306 203 

Fortifikationen 69 49 

Trängen 60 35 

Intendenturkåren 
77 4 

(födelseort) 

Sjöofficerskåren 186 102 
(födelseort) 

Karlskrona 31 6 
artillerikår 

A Stockholms stad 
B Stockholms län 
C Uppsala län 
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E Östergötlands län 
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av stockholmare, såsom I 8 och I 13, ibland var det lika stort som det lo
kala: I 10 och I 29. 

Vid kavalleriet är hemorten känd för 84 officerare, eller 32 % av alla. 
Flertalet av dessa var från Malmöhus län, mindre andelar från Stockholm, 
Kristianstads län och Södermanlands län. En stor del var landsbygdsbor, 
den näst största kategorin bestod av dem som hörde hemma i garnisons
städer. 

Ett aristokratiskt ursprung från landsbygden i Skåne och Söderman
land, till en del från huvudstaden och garnisonsstäder, avspeglar sig tyd
ligt här. 

Av K 1:s i Stockholm 29 officerare vid sekelskiftet är hemorten känd 
för sju. Den var för fem av dem Stockholm, varav tre Östermalm, medan 
de två återstående var från landsbygden i Stockholms respektive Söder
manlands län. Sjutton av officerarna hade varit underlöjtnanter vid K 1, 
en vid K 7 och en vid vardera I 3 och I 25. Vid K 2 i Stockholm var fyra av 
de åtta officerare för vilka hemorten är känd från Stockholm medan de 
övriga fyra kom från de närligg�nde länen. De sju officerare vid K 3 med 
mötesplats på Sanna hed nära Orebro vilkas hemort är känd kom från he
la landet. Vid K 4 vid Ränneslätt utanför Eksjö kom fyra av sju från 
Stockholm. Vid K 5 i Hälsingborg var tretton av arton från Malmöhus 
län; sju av dem från landsbygden. Vid K 6 i Ystad var elva av sjutton från 
något av Skånelänen och åtta av dem från landsbygden. Vid K 7 i Malmö 
var tretton av tjugoen från Skåne och sju av dem från landsbygden. Vid 
K 8, slutligen, med mötesplats på Frösön, är inte hemorten, men väl fö
delseorten, känd för alla 28 officerarna. De kom från hela Syd- och Mel
lansverige och fem var från Stockholm, medan Norrland endast represen
terades av två man. Tolv av dem var från landsbygden. 

Således hade det värvade K 1 fler stockholmare än det indelta K 2. De 
värvade Skåneregementena var till två tredjedelar lokalt rekryterade, 
medan stockholmarna där var få. Vid det indelta K 4 fanns ett visst inslag 
av stockholmare, medan de likaledes indelta K 3 och K 8 var rekryterade 
från hela landet. Det förefaller således som om de värvade regementena i 
högre grad var lokalt rekryterade. 

För artilleriet, liksom specialtruppslagen genomgående värvat, är hem
orten bekant för 103 officerare eller 34 % av alla. Den största kategorin 
här var Stockholms stad med en tredjedel och därnäst Göteborgs och Bo
hus län med en åttondel. En sjättedel var från landsbygden, medan nära 
en fjärdedel kom från garnisonsorter och ytterligare en sjättedel från and
ra städer. Artilleriofficerarna var alltså i hög grad stadsbor, många från 
Stockholm, Göteborg ( där A 2 var det enda förbandet) och andra garni
sonsorter. 

Vid A 1 i Stockholm är hemorten känd för 14 av 46 officerare. För åtta 
av de�sa är den Stockholm, de övriga kom från Mellansverige, tre av dem 
från Ostergötland. 39 av dem hade varit underlöjtnanter vid A 1, en vid 
I 4 och en vid I 22, för de återstående fem saknas uppgift. Vid A 2 i Göte
borg var fem av femton officerare från Göteborg och ytterligare fem från 
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de närliggande länen. Vid A 3 i Kristianstad är födelsY.länet känt för fjor
ton officerare; åtta av dem var skåningar. Vid A 4 i Ostersund var hem
orten för fem av sexton officerare Stockholm, medan endast en var från 
Jämtlands län. Vid det nyuppsatta A 5, tills vidare förlagt till Stockholm, 
var nio av fjorton officerare från staden. Vid A 6 i Jönköping var fyra av 
femton officerare från länet och ytterligare fyra från Småland. Vid A 7 i 
Visby var fyra av sju officerare från Visby. Vid A 8 i Vaxholm var nio av 
fjorton från Stockholm och ytterligare fyra från Stockholms län. Vid A 9 i 
Karlsborg, slutligen, var två av sex göteborgare och en stockholmare, 
men ingen från Västergötland. 

Således var inslaget av stockholmare sto�� vid de tre artilleriregemen
tena i Stockholm och Vaxholm och även i Ostersund, medan den lokala 
rekryteringen för övrigt sällan översteg hälften. 

Av fortifikationens officerare är hemorten känd för tjugo, 29 % av det 
totala antalet. Tolv av dem var från Stockholm och de återstående från 
sex andra län. Tre var från Malmöhus län; ingen från Norrland. Endast 
två var från landsbygden. Tre hade varit underlöjtnanter vid infanteriet, 
för tre andra saknas uppgift; alla de övriga hade varit underlöjtnanter i 
fortifikationen. Dessa officerare är alltså till stor del stockholmare och 
endast till en obetydlig del landsbygdsbor. 

Av de 25 officerare vid trängen för vilka hemorten är känd, 42 % av al
la, var sex från Stockholm och fyra från Malmöhus län. Nio kom från 
landsbygden. För T 1:s 19 officerare vid sekelskiftet är hemorten känd för 
nio. Fyra var från Stockholm, tre från garnisonsorter, en från en icke
garnisonsort och två från landsbygden. Tolv hade varit underlöjtnanter 
vid (elva) infanteriregementen, två vid K 1 och tre vid artilleriet; för två 
saknas uppgift. Trängofficerarnas härkomst liknade således kavallerioffi
cerarnas, men något fler var från Stockholm och något färre från lands
bygden. 

Inom intendenturkåren är inte hemorten, men väl födelseorten, känd 
för i det närmaste alla. Den var Stockholm för en dryg femtedel och Jön
köpings respektive Skaraborgs län för vardera en tiondel. Mer än en tred
jedel var från landsbygden. Fördelningen är således densamma som i 
trängen. 

I flottan är födelseorten känd för de officerare som var födda 1865 och 
tidigare, 44 % av alla. Av dessa var mer än en tredjedel från Stockholm, 
en större andel än i något annat förband. Därnäst, men med små andelar, 
kom Blekinge och Skaraborgs län; endast två var norrlänningar. Utom de 
som var från Stockholm kom ytterligare en sjättedel från garnisonsorter 
och lika många från andra städer, medan en fjärdedel var från landsbyg
den. Fördelningen liknade den i infanteriet. 

Av Karlskrona artillerikårs 31 officerare vid sekelskiftet var elva från 
Stockholm, en från Stockholms län, fyra från Uppsala län och två från 
Blekinge län. Av de övriga kom endast en från Norrland (Gävle). Utom 
de elva som var från Stockholm hörde ytterligare tio hemma i garnisons
städer och fyra andra i andra städer; ingen var från landsbygden. Tjugo av 
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officerarna hade varit underlöjtnanter vid artillerikåren, sex vid artilleriet 
(varav tre i A 1) och tre vid infanteriet, för två saknas uppgift 

Infanteriregementena i Stockholm vid sekelskiftet var alltså lokalt rek
ryterade och detsamma gällde vissa landskapsregementen, men inte alla, 
andelen stockholmare var hög även där. Kavalleriet var till en del rek
ryterat från landsbygden i Skåne och Södermanland, men även från 
Stockholm och andra garnisonsorter. Artilleristerna kom från Stockholm, 
Göteborg och andra städer och likaså fortifikationen, medan trängens 
och intendenturkårens rekrytering liknade kavalleriets. Sjöofficerarna 
kom till stor del från Stockholm. 

Således kom ungefär en tredjedel av officerarna vid sekelskiftet från 
Stockholm, i kavalleriet och trängen något färre, i fortifikationen fler. 
Omkring en femtedel var från andra garnisonsorter och något färre från 
städer utan garnison. Ungefär en fjärdedel av officerarna härstammade 
från landsbygden, i trängen fler, över en tredjedel, och i kavalleriet nära 
hälften, i artilleriet och (i synnerhet) i fortifikationen och Karlskrona ar
tillerikår färre. 

Detta kan relateras till att Stockholms stad vid denna tid hade 5,9 % av 
folkmängden, Göteborg och Malmö 3,7 , de orter som här klassificerats 
som garnisonsorter 8,4 % och övriga städer 3,5 % , medan 78,5 % av be
folkningen bodde på landsbygden. Stockholm var alltså kraftigt över
representerat bland officerarna, och landsbygden kraftigt underrepresen
terad, medan i övrigt rekryteringen var proportionsvis mindre från städer 
med garnison än sådana utan, ett anmärkningsvärt förhållande. Det kan 
alltså förefalla som om det faktum att en garnison fanns i staden inverkat 
negativt på rekryteringen. En annan möjlig förklaring till att garnisonsor
terna är underrepresenterade är att deras andel vid sekelskiftet var större 
än vid den tid då officerarna rekryterades, därför att de vuxit snabbare än 
andra städer. 

Att städerna i viss grad är överrepresenterade är ganska naturligt. En 
oproportionerligt stor andel av gymnasieleverna kom från städer och i 
synnerhet läroverksstäder och dessa och ännu mer gymnasiestäderna är 
också överrepresenterade vid universiteten.44 

Hemort år 1930 

För 1930 finns utförligare uppgifter. (Se diagram 2.) 
Mer än en fjärdedel eller 27 % av armens officerare häqtammade då 

från Stockholm. Relativt många var från Malmöhus och Ostergötlands 
län och därnäst följde Stockholms län, Jönköpings samt Göteborgs och 
Bohus län. 

Hemorten är okänd för en tredjedel av de 16 generalerna. Fyra av de 
återstående kom från Gävleborgs län och två från Stockholm. Fem, eller 
28 %, en jämförelsevis hög andel, var från landsbygden. Två var födda i 
Stockholm, tre i garnisonsstäder, en i en annan stad (Alingsås) och en 
utomlands (Nizza). Bland generalstabsofficerarna var en relativt stor an-
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Diagram 2. Geografisk härkomst, hemortslän 1930 

I l Stockholm 

I 4 Linköping 

I 5 Östersund 

I 7 Ystad 

I 8 Uppsala 

I 10 Strängnäs 
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del, nästan var fjärde, från Stockholm. Få av generalstabsofficerarna, 
8 % , var från landsbygden men desto fler från garnisonsstäder, 38 % . I 
dessa tal, liksom i fortsättningen, inräknas även dem som gått över på 
övergångsstat. 

Av de infanteriofficerare som behandlas här var nu färre från Stock
holm och från landsbygden, medan fler kom från garnisonsstäder och 
andra städer. Att andelen stockholmare minskat kan väntas medföra att 
den lokala rekryteringen ökat, och så är också fallet. Många av de in
fanteriregementen som behandlas här är utpräglade landskapsregemen
ten och några av dem har också tämligen starkt regional rekrytering. Det 
gäller framför allt I 7 i Ystad och I 4. i Linköping som till över hälften var 
rekryterat ur Malmöhus respektive Ostergötlands län. Vid I 17 i Uddeval
la kom hälften från Göteborgs och Bohus län, (29 % från Göteborg och 
�- % från Uddevalla) och ytterligare en sjättedel från det närliggande 
Alvsborgs län, medan en tiondel var från Stockholm. Också I 1 i Stock
holm var ganska starkt lokait förankrat med över hälften stockholmare. 
Vid I 16, som 1907 flyttade från Grunnebohed utanför Vänersborg till 
Halmstad, var en knapp tredjedel från Halland, medan en sjättedel Jrnm 
från Stockholm och en tiondel från det gamla rekryteringsområdet Alvs
borgs län. Flera av landskapsregementena hade emellertid ett relativt 
starkt)nslag av stockholmare, nästan lika stort som det lokala. Det gäller 
I 5 i Ostersund, I 8 i Uppsala, I 13 i Falun och I 21 i Sollefteå. Vid det 
sistnämnda regementet fördelade sig återstoden på fjorton andra län. Vid 
I 10 i Strängnäs, slutligen, var över hälften från Stockholm, Söderman
lands och Stockholms län. 

I allmänhet var fördelningen bland dem som gått över på övergångsstat 
densamma som bland de övriga, men det kan noteras att ingen av de tret
ton officerarna vid I 13 som var från länet gjort det och att av de fjorton 
vid Hallands regemente som var från länet endast en. Av de 29 vid Bohus
läns regeme,i;ite som var från länet gick sju över, men av de tio från det in
tilliggande Alvs borgs län ingen. 

Infanteriets officerare var alltså nu vid vissa regementen i ganska hög 
grad regionalt rekryterade, men aldrig till mer än drygt hälften. Inslaget 
av stockholmare var ofta högst betydande. Men utvecklingen under de 
gångna trettio åren var den att andelen stockholmare minskat ganska 
kraftigt, och likaså andelen från landsbygden, medan inslaget från andra 
städer och den lokala rekryteringen ur länet ökat. 

Vid kavalleriet var antalet stockholmare nu ganska stort. Det hade 
ökat från en femtedel till nära en tredjedel, medan andelen landsbygds
bor kraftigt minskat från nära hälften till mindre än en femtedel. Utveck
lingen var alltså närmast motsatt den i infanteriet, med resultatet att för
delningen nu avsevärt mer liknade den i infanteriet. 

Vid K 1 i Stockholm var hälften från Stockholms stad och ytterligare 
några från Stockholms län. Vid K 2 i Hälsingborg, som 1928 bildats av de 
skånska husar- och dragonregementena, var mer än en fjärdedel från 
Malmöhus län och ett mindre antal från Kristianstads län mot en dryg 
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femtedel från Stockholm. Vid K 3 i Skövde, som 1928 upptagit Smålands 
husarer, var en fjärdedel stockholmare, medan sex var från Jönköpings 
län och tre från övriga Småland samt endast fem från Skaraborgs län. Vid 
K 4 i Umeå som 1928 med sig införlivat Kronprinsens husarer från 
Malmö, var en fjärdedel från Stockholm, åtta från Kristianstads och lika 
många från Malmöhus län, mot endast fem från Västerbottens län. 

Fördelningen bland de kavallerister som gått över på övergångsstat var 
inte väsentligt annorlunda, men det kan noteras att få (tre av sexton) 
stockholmare mot desto fler skåningar (elva av sexton) vid K 4 gjorde 
det. 

Vid kavalleriet var inslaget av stockholmare således vid alla förbanden 
än mer märkbart än vid infanteriet, men en viss regional rekrytering 
fanns. Följderna av omorganisationen 1928 är tydligt skönjbara. 

Vid artilleriet hade inslaget från Stockholm minskat något, medan det 
från landsbygden var oförändrat. Vid sidan av rekryteringen från Stock
holm fanns en viss regional rekrytering, som tenderade att också gå utan
för länet. Vid artilleristaben kom nära hälften från Stockholm. Vid A 1 i 
Stockholm var över hälften från själva staden och ytterligare fem från 
Stockholms län. Vid A 2 i Göteborg var en fjärdedel från länet varav i sin 
tur mer än hälften från Göteborgs stad, medan en sjund.�del var från 
Stockholm och en tiondel från vardera av de närliggande Alvsborgs och 
Skaraborgs län. Vid A 3 i Kristianstad var nära hälften från Malmöhus 
(?.Ch Kristianstads län, medan en sjättedel kom från Stockholm. Vid A 4 i 
Ostersund var nästan var fjärde från Stockholm och sju från Uppsal� län 
mot endast fyra från Jämtlands län och lika många från vardera av Alvs
borgs, Skaraborgs och Gävleborgs län. Här var således den regionala rek
ryteringen obetydlig. Regementet uppsattes visserligen ur äldre artilleri
regementen 1893, men sedan dess hade nära 40 år gått. A 5 i Boden, upp
satt 1928, hade fått hälften av sina fjorton officerare från Stockholms och 
Malmöhus län. Vid A 6 i Jönköping, som 1928 sammanslagits med Posi
tionsartilleriregementet, tidigare förlagt till Stockholm, var en tredjedel 
av officerarna från S�,ockholm och ytterligare en tredjedel från de intillig
gande Jönköpings, Ostergötlands och Skaraborgs län. Vid A 7 i Visby 
kom en tredjedel av de 21 officerarna från Stockholm eller Stockholms 
län och endast en enda från Gotland. Vid A 8 i Boden och A 9 i Karls
borg, som hört samman till 1919, var en dryg fjärdedel av officerarna från 
Stockholm, medan de övriga var ganska jämnt fördelade på nästan alla 
övriga län. 

Fördelningen bland de artillerister som gått över på övergångsstat visar 
inga märkligare avvikelser från det som här sagts. 

Av fortifikationens officerare var nära hälften från Stockholm och en 
tolftedel från vardera Stockholms och Malmöhus län. För övrigt var rek
ryteringen ganska jämnt fördelad på alla län. Från landsbygden var 14 %. 
Inslaget från Stockholm hade alltså minskat och det från landsbygden 
ökat, fortifikationen skilde sig alltså nu mindre från resten av armen. 

Av trängens officerare var en femtedel från Stockholm, nio från Öster-
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götlands, sex från Malmöhus och lika många från Örebro, fem från Jön
köpings och lika många från Skaraborgs län. Från landsbygden var 19 %. 
Således hade såväl inslaget från Stockholm som (i synnerhet) det från 
landsbygden minskat. J:::n viss anknytning till trängens förläggningsorter i 
Linköping (T 6, T 1), Orebro (T 1 1907-27), Skövde (T 2), Landskrona 
(I 4 1895-1907) och Hässleholm (T 4) finns således, möjligen även till 
Ostgöta trängkårs år i Eksjö 1904-11, medan däremot Sollefteå (T 3) inte 
gett upphov till nämnvärd regional rekrytering, från Västernorrlands län 
kom endast två. 

Av intendenturkårens officerare var en sjundedel från Stockholm och 
tio från Skaraborgs län, medan resten var ganska jämnt fördelad på alla 
övriga län. Från landsbygden var 22 %. Liksom i trängen hade alltså in
slaget från såväl Stockholm som landsbygden minskat. En viss korrelation 
med förläggningsorterna i Stockholm och Karlsborg fanns alltså där
emot knappast med den i Boden; endast två var från Norrbottens län. 

För flottan och kustartilleriet är bortfallet ganska betydande. Av sjö
officerarna var en femtedel från Stockholm och ytterligare några från 
Stockholms och Malmöhus län. Praktiskt taget alla övriga län var re
presenterade, Norrlandslänen dock endast med 2 % tillsammans. Utom 
de sjöofficerare som var från Stockholm kom ytterligare en rätt stor andel 
från garnisonsorter och andra städer, medan mycket få var från landsbyg
den. I kustartilleriet var en sjättedel från Stockholm och tillsammans lika 
många från Västernorrlands, Blekinge och Södermanlands län. Utom de 
som kom från Stockholm var ytterligare 24 % från garnisonsorter och 
16 % från städer; inga från landsbygden. 

Flygvapnet hade 58 officerare 1930; för 26 av dem är hemorten känd. 
Deras hemorter visar en anmärkningsvärd spridning, inte mindre än 21 
län är representerade. Endast fem av officerarna kom från Stockholm. Av 
de övriga var åtta från garnisonsorter, tre från andra städer, en från en 
köping och nio från landsbygden. 

I infanteriet hade alltså inslaget av stockholmare och landsbygdsbor mins
kat, medan stockholmarna blivit fler i kavalleriet. I gengäld hade den re
gionala rekryteringen ökat. Också i artilleriet hade stockholmarna mins
kat, och där fanns en regional rekrytering som gick utanför länet. Även i 
trängen och intendenturkåren finns ett regionalt inslag. 

Under de gångna trettio åren hade således andelen stockholmare gått 
ned i nästan alla förband utom i kavalleriet, där den tidigare varit låg, och 
i flottan där den ökat. Följaktligen var andelen huvudstadsbor nu mer lik
formig, omkring en fjärdedel, mer i flottan, fortifikationen, kavalleriet 
och artilleriet, mindre i trängen, kustartilleriet och intendenturkåren. 
Också andelen av dem som härstammade från landsbygden hade minskat, 
särskilt i kavalleriet, och var ungefär densamma överallt, något under en 
femtedel, med något mindre andel i artilleriet och fortifikationen. Stock
holm hade nu 7,9 % av invånarantalet, Göteborg 3,9 % och Malmö 
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2,0 %. I övriga garnisonsorter bodde 11 % av befolkningen och i andra 
städer 7 %. Också nu var alltså rekryteringen från städer med garnison 
mindre än den från sådana utan. 

Hemort 1950 

År 1950 var andelen stockholmare i krigsmakten klart lägre än några de
cennier tidigare. (Se diagram 3.) 

Detta gällde dock inte för generalitetet. Fyra av de femton generaler 
för vilka hemorten är känd var från Stockholm, och ytterligare tre från 
Stockholms län. Endast två var från land�bygden, mot tre från garnisons
orter och lika många från andra städer. Aven generalstaben och general
stabsaspiranterna var till stor del, 25 % respektive 24 % , stockholmare. I 
generalstaben var 37 % från garnisonsstäder och 7 % från landsbygden. 

Bland de infanteriofficerare som behandlas här hade andelen stock
holmare minskat ytterligare, medan de som härstammade från landsbyg
den minskat till hälften. I synnerhet inslaget från garnisonsorter hade 
ökat. 

Stockholmarna vid I 1 var något färre än tidigare; majoriteten var från 
Östermalm. Även i övrigt hade den regionala anknytningen i infanterire
gementena sjunkit på sina håll, t ex vid I 7 i Ystad, I 4 i Linköping och 
I pi Uddevalla. Andelen stockholmare var nu obetydlig vid I 17. Vid I 5 
i Ostersund var dock proportionerna mellan stockholmare och jämtlän
ningar oförändrade. På flera håll har den regionala anknytningen ökat. Så 
var fallet vid I 8 i Uppsala, I 12 i Falun och I 16 i !{almstad där nu f ö en
dast en kom från det gamla rekryteringsområdet Alvsborgs län. Vid I 21 i 
Sollefteå hade också den regionala anknytningen ökat. Stockholmarna 
var ungefär lika många som förut, men fler var från Västernorrlands län. 

Andelen stockholmare hade alltså överlag minskat i infanteriet och li
kaså inslaget från landsbygden. Vad beträffar den lokala anknytningen är 
utvecklingen däremot inte entydig. Den hade ökat vid somliga regemen
ten och minskat vid andra. 

Vid kavalleriet hade andelen stockholmare också sjunkit och var nu en 
fjärdedel varav de flesta från Östermalm. Andelen från landsbygden var 
ungefär oförändrad och således dubbelt så stor som i infanteriet. Där
emot hade även här inslaget från garnisonsorter ökat. Av K 1:s tio offi
cerare var fyra från Stockholm, således en mindre andel än tidigare. Vid 
K 2 i Hälsingborg var däremot stockholmarna fler än de från Malmöhus 
län. Vid K 3 i Skövde hade smålänningarna nu nästan försvunnit (en of
ficer var från Kalmar län), medan stockholmarna minskat och skara
borgarna ökat. Också vid K 4 i Umeå var skåningarna borta så när som på 
en. Inslaget från Västerbottens län hade ökat, medan det från Stock
holms stad minskat; i gengäld var nu andelen från Stockholms län betyd
ligt större. 

Ett genomgående drag för kavalleriet är alltså att den regionala 
anknytningen ökat och att Stockholms andel minskat. Verkningarna av 
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Diagram 3. Geografisk härkomst, hemortslän 1950 

Antal Uppgift 
officerare saknas 

I 1 Stockholm 72 13 A 
51 

I 4 Linköping 65 8 
A 
11 43 

I 5 Östersund 68 9 A 
15 2!) 

7 Ystad 64 7 
M I 

48 

I 8 Uppsala 71 11 A 
23 

I 13 Falun 65 10 A 
18 31 

16 Halmstad 67 9 A M N 
19 27 

I 17 Uddevalla 68 8 
46 

l 21 Sollefteå 62 10 A 
15 29 

K 1 Stockholm 10 l 
40 

A ,., K 2 Hälsingborg 29 
36 25 

K 3 Skövde 29 4 A R 
17 14 

Umeå 30 2 A B AC K 4 
20 17 17 

A C D 
p l Enköping 38 7 

34 8 11 

52 8 
A L M 

p 2 Hälsingborg 
8 8 25 

9 
A B D p 3 Strängnäs 53 
19 17 19 

51 8 
A R 

p 4 Skövde 
12 39 

A l  Stockholm 52 3 A 
48 

54 2 A 8 0 R A 2 Göteborg 
11 9 37 13 

51 11 
A L ,., A 3 Kristianstad 
4 20 31 

Östersund 50 11 A y z A 4 
18 6 14 

32 4 
A 0 8D A 5 Boden 
22 13 13 

7 A E F G ,., A 6 Jönköping 53 
13 8 25 6 9 

31 7 
A I A 7 Visby 
10 13 

8 Boden 43 7 A BD A 
21 23 

Kristinehamn 49 4 A F A 9 
16 10 
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kavalleriets nedskärning och omorganisationen 1925 är nu nästan helt 
borta. 

I pansartrupperna kom 18 % från Stockholm, 12 % från Skaraborgs 
län, 9 % från vardera Malmöhus och Södermanlands län samt 8 % från 
Stockholms län. En tiondel var från landsbygden, således ungefär samma 
andel som i infanteriet, och en tredjedel från garnisonsorter. Den regio
nala anknytningen till garnisonsorterna Enköping, Hälsingborg, Sträng
näs och Skövde var tydlig. 
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P 1 i Enköping övertog traditionerna från I 2 i Stockholm. En tred
jedel av dess 38 officerare var från Stockholm, och nästan lika många från 
Södermanlands, Stockholms och Uppsala län. P 2 i Hälsingborg var till en 
fjärdedel rekryterat från Malmöhus län med mindre andelar från Kristian
stads län och Stockholm. Vid P 3 i Strängnäs, förut I 10, kom över hälf
ten från Stockholm, Södermanlands län och Stockholms län; fördelningen 
var alltså ungefär oförändrad. Vid P 4 i Skövde, slutligen, tidigare I 9, 
kom mer än en tredjedel från Skaraborgs län och en åttondel från Stock
holm. 

En genomgående tendens för artilleriet är mt-stockholmarnas andel 
minskat och att den regionala anknytningen ökat. Inom hela truppslaget 
kom nu från Stockholm 18 % , från Göteborgs och Bohus län 8 % och från 
Malmöhus län lika många, från Stockholms län 7 % , från Jönköpings län 
6 %, från Kristianstads län 5 % och från Norrbottens län 4 %. En åt
tondel var från landsbygden och en tredjedel från garnisonsorter, fördel
ningen var således ungefär densamma som i pansartrupperna och in
fanteriet. 

Vid A 1 i Stockholm var nu endast hälften från staden, men å andra si
dan en ganska stor andel därutöver från Stockholms län. Vid A 2 i Göte
borg var mer än en trC?_djedel från Göteborgs och Bohus län, en femtedel 
från Skaraborgs och Alvsborgs län och lika många från Stockholm och 
Stockholms län. Den regionala anknytningen kan möjligen sägas ha ökat 
något. Vid A 3 i Kristianstad var skåningarna ungefär lika många som för
ut, hälften, medan stockholmarna minskat till några få. Vid A 4 i Öster
sund var inslaget från Jämtlands län något större, medan stockholmarna 
minskat något. Vid A 5 i Boden hade stockholmarna minskat och inslaget 
av skåningar hade reducerats betydligt, till endast en. Från Norrbottens 
län kom fyra och lika många från Göteborgs och Bohus län samt tre från 
Jämtlands län. Vid A 6 i Jönk9ping var nu en fjärdedel från Jönköpings 
län och ytterligare några från Ostergötlands och Kronobergs län mot sju 
från Stockholm och fem från Malmöhus län. Vid A 7 i Visby utgjorde 
stockholmarna nu en tiondel, men östgötarna var fler, och likaså gotlän
ningarna. Vid A 8 i Boden hade stockholmarna minskat, medan norrbott
ningarna var något fler. Vid A 9 i Kristinehamn, slutligen, hade stock
holmarna minskat, medan andelarna från Stockholms län och från Värm
lands län nu var lika stora. Dessutom fanns ett inslag från Jönköpings län. 

I luftvärnet kom 17 % av officerarna från Stockholm, 9 % från Malmö
hus län och 7 från Östergötlands län. En tiondel var från landsbygden 
och en tredjedel från garnisonsorter. Fördelningen var ungefär densamma 
som i infanteriet. Lv 1 i Karlsborg, tidigare A 9, var till en viss del rek
ryterat från Stockholm, mep också från Skaraborgs län. Vid Lv 2 i Linkö
ping kom var sjätte från Ostergötlands län och nästan lika många från 
Stockholm. Lv 3 i Stockholm bestod till en tredjedel av stockholmare. 
Lv 4 i Malmö härstammade till hälften ur Malmöhus län. Lv 5 i Sundsvall 
hade en ganska stor andel stockholmare. Lv 6 i Göteborg kom till en fjär
dedel från Skaraborgs län med tillsammans lika stora andelar ur Göte-
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borgs och Bohus län och Älvs borgs län; stockholmarna var lika �ånga 
som göteborgarna. Lv 7 i Luleå med lika andelar från Stockholm, Oster
götland och Blekinge var rekryterat ur ett tiotal län. 

I fortifikationen är bortfallet stort, för nära hälften av de 41 officerarna 
saknas uppgifter, men av de återstående kom över en tredjedel från 
Stockholm och nästan lika många från landsbygden. 

Inom ingenjörtrupperna med förläggningar i Stockholm, Eksjö och Bo
den härstammade nära hälften från Stockholm och Stockholms län och 
blott få från Jönköpings län. 

Signaltrupperna var till en tredjedel rekryterade från Stockholm och 
Stockholms län. Vid båda dessa kårer var inslaget från landsbygden obe
tydligt. 

Av .. trängofficerarna kom sammantaget 14 % från Stockholm, 11 % 
från Ostergötlands län och 9 % från Kristianstads län. Från landsbygden 
var 9 %, alltså,,inte fler än i andra förband. Vid T 1 i Linköping var en 
femted�l från Ostergötlands län, T 2 i Skövde var rekryterat från Stock
holm, Ostergötlands län och Kristianstads län, vid T 3 i Sollefteå var en 
åttondel från Stockholm och mindre andelar från Kristianstads län och 
Örebro län. Vid T 4 i Hässleholm, slutligen, var sex från vardera Stock
holm och Kristianstads län och fem från Jönköpings län. 

Bland fälttygkårens officerare var en tredjedel från Stockholm eller 
Stockholms län. 

Inom intendenturkåren, där dock bortfallet är betydande, var anq_elen 
stockholmare mindre, med mindre andelar från Jönköpings oeh Alvs
borgs län. 

I sjöofficerskåren var inslaget från Stockholm betydande, en tredjedel. 
Även göteborgarna var många. Därnäst kom Stockholms län och Malmö
hus län med Blekinge län först på fjärde plats. Endast ett fåtal var från 
landsbygden, men mer än en fjärdedel från garnisonsstäder. 

Inom kustartilleriet är bortfallet stort. Många kustartillerister var från 
Sto.9kholm och från Blekinge län, men inga från landsbygden. 

Aven inom marinintendentkåren är bortfallet betydande. Stockholm 
och Blekinge län var här väl representerade. 

För flygvapnet saknas uppgifter för fyra femtedelar av kåren. Bland 
återstoden ä� nästan alla län representerade, med större andelar för 
Stockholm, Ostergötlands län och Malmöhus län. Norrlandslänen hade 
en jämförelsevis stor andel, tillsammans 11 %. 

Genomgående hade alltså nu andelen stockholmare minskat och var nu 
en femtedel eller mindre, i kavalleriet dock mer. Undantagandes kaval
leriet hade också inslaget från landsbygden minskat och var nu omkring 
en tiondel. I gengäld var de officerare som kom från garnisonsorter be
tydligt fler, en tredjedel eller mer. I flottan hade visserligen andelen 
stockholmare minskat något, men den var fortfarande mycket stor, större 
än någon annanstans inom krigsmakten. 
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Vid denna tid bodde 10,5 % av Sveriges befolkning i Stockholm, 7 ,7 % 
i Göteborg och Malmö, 14,9 % i de orter som här klassificerats som garni
so��orter och 12,7 % i andra städer, medan 45 % bodde på landsbygden. 

Aven om inslaget av stockholmare i krigsmakten minskat ännu något 
var det således fortfarande betydligt större än bland befolkningen i öv
rigt. Nu är inslaget från städer med garnison klart större än det från såda
na utan och rekryteringen stämmer överhuvud bättre med befolknings
fördelningen. Den regionala anknytningen hade både ökat och minskat 
vid infanteriregeme!).tena, men i övrigt är en tämligen genomgående ten
dens att den ökat. Aven i de nya truppslagen, pansartrupperna och luft
värnet, fanns ett tydligt regionalt inslag, men i fortifikationskåren, ingen
jörtrupperna, fälttygkåren och intendenturkåren var stockholmarna 
många. 

Hemort 1980 

År 1980 hade andelen stockholmare sjunkit ännu något. (Se diagram 4.) 
Liksom förut gällde detta i mindre grad för generalitetet. Av de sjutton 

generalerna (prins Bertil oräknad) är hemorten känd för elva. Den var 
Stockholm för fem och andra städer för fem, varav garnisonsstäder för 
två, och landsbygden för en. För de återstående fem är födelseorten be
kant. Den var landsbygden för tre och garnisonsstäder för två. Av de elva 
som inte var stockholmare var fyra från Norrland. Tre var ursprungligen 
infanterister, en kavallerist, två pansarsoldater, fyra artillerister, två in
genjörsoldater och fyra signalister. De tekniska vapnen övervägde således 
klart. 

I generalstaben och bland generalstabsaspiranterna hade däremot an
delen stockholmare sjunkit, den var där 9 % respektive 11 % , i båda 
grupperna var andelen östgötar större, 10 % respektive 14 % . Relativt 
många, 21 %, var från landsbygden. 64 var ursprungligen infanterister 
(därav sju från I 5), 9 pansarofficerare, 21 artillerister, 16 luftvärnsoffi
cerare, 10 ingenjörofficerare, 4 signalister och 12 trängofficerare. 

Av de 34 generalstabsaspiranterna var sex från Östergötland, fyra från 
Stockholm och två från Gotland, medan fem kom från Norrland. Femton 
av dem var infanterister, fyra kom från vardera pansar- och ingenjörtrup
perna, tre ur vardera kavalleriet och artilleriet och en vardera ur luftvär
net, signaltrupperna och trängen; för en saknas uppgift. 

Av de infanteriofficerare som behandlas här kom något färre än tidiga
re från Stockholm och betydligt fler än förut från landsbygden. Andelen 
från garnisonsstäder var densamma som tidigare. Vid I I hade andelen 
officerare från Stockholms stad sjunkit ytterligare. Å andra sidan hade 
inslaget från Stockholms län ökat. Av I 1 :s 1()() officerare var tre fjärdede
lar från Stockholms stad eller län och nästan alla var infödda, endast tio 
var födda på annat håll. 41 av dessa var från Stockholm, hälften så många 
från andra orter i länet och fyra från landsbygden. De återstående 25 för
delade sig på tretton andra län. Sjutton av de 83 för vilka uppgifter finns 
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Diagram 4. Geografisk härkomst: hemortslän 1980 

Antal Uppgift 
officerare saknas 

I l Stockholm 100 9 A 

41 25 

I 4 Linköping 88 3 A 

8 60 

I 13 Falun 77 2 A 
64 

I 16 Halmstad 79 12 A M 
Il 10 32 

------

I 17 Uddevalla 73 7 
66 

I 21 Sollefteå 71 5 A y 
7 5 2  7 

K 1 Stockholm 26 1 A M AC 

-�-����==��=-�
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hade varit fänrikar vid andra regementen, en vid K 3, en vid A 1 och en 
vid S 1, således andra regementen i eller nära Stockholm. 

I realiteten hade alltså den regionala anknytningen vid I 1 ökat. Denna 
tendens, att andelen stockholmare minskar, medan anknytningen till det 
egna länet ökar, går igen vid många andra regementen. 

Vid I 4 i Linköping var stockholmarna få, medan över hälften kom från 
hemlänet. Detsamma var fallet vid I 13 i Falun och vid I 21 i Sollefteå. 
Här hade alltså den regionala anknytningen ökat liksom vid I 17 i Ud
devalla. Detsamma kan möjligen även sägas vara fallet vid I 16 i Halm
stad, där nu fler var från Hallands län och färre från Malmöhus län. 
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Samma tendens är tydlig inom kavalleriet. Där hade inslaget från 
Stockholm minskat och det från garnisonsorter ökat, medan landsbygds
inslaget var oförändrat. Fördelningen hade således blivit mer lik den i in
fanteriet. Förläggningsorterna Umeå (K 4), Skövde (K 3) och Stockholm 
(K l) avspeglar sig tydligt i det att 15 % var från Västerbottens län, 11 % 
från Skaraborgs län och 10 % från Stockholms stad. Dessutom kom 11 % 
från Malmöhus län; här fanns tydligen ännu en rest av kavalleriets an
knytning till det aristokratiska Skåne, trots att K 2 var nedlagt sedan 
1952. 

Men kavalleriregementenas länsanknytning var klart lägre än infanteri
regementenas. K 1:s 27 officerare kom från hela landet. Fyra var stock
holmare, och lika många kom från Västerbottens län, men sex var skå
ningar. Hälften kom således från områden med kavalleriregementen. Tio 
officerare var från garnisonsorter, tre från andra städer, två från köping
ar, fyra från landsbygden, en från vardera Göteborg och Malmö och som 
sagt fyra från Stockholm. Sjutton av officerarna hade varit fänrikar vid 
kavalleriet, men sex vid K 4 oeh endast tre vid K l, ytterligare sex vid in
fanteriet, varav tre vid Stockholmsregementet I l, samt en vid A 6. För 
två saknas uppgift. Vid K 3 utgjorde skaraborgarna en femtedel och vid 
K 4 västerbottningarna en fjärdedel. Den lokala anknytningen var alltså 
stor, men lägre än i infanteriet. 

I pansartrupperna avspeglas förläggningsorterna Enköping (P 1), 
Hässleholm (P 2), Skövde (P 4), Kristianstad (P 6) och Strängnäs (P 10) 
ganska tydligt. 24 % av officerarna var från Malmöhus län, 14 % från 
Kristianstads län, 7 % från vardera Stockholms stad och Södermanlands 
län, 6 % från Skaraborgs län oeh 5 % från Uppsala län, 41 var från 
garnisonsorter och 16 % från landsbygden. Stockholmarna var alltså få, 
kanske därför att inget av pansarregementena var förlagt till huvudsta
den. 

Av P 1:s officerare var ungefär en tredjedel från Stockholms stad och 
län samt ytterligare hälften så många från Uppsala län. Ungefär en tred
jedel av officerarna vid P 4 (Skövde), P 5 (Boden), P 10 (Strängnäs) och 
P 18 (Visby) kom också från respektive hemlän. Därtill var en fjärdedel 
av P 18:s officerare från Södermanlands län och från Stockholms stad. 

Vid de skånska pansarregementena var den regionala anknytningen 
starkare. Två tredjedelar av officerarna vid P 2 i Hässleholm och inte 
mindre än fyra femtedelar av dem vid P 6 i Kristianstad och P 7 i Ystad 
var från Skåne, i det senare fallet var nästan alla från Malmöhus län. 
Stockholmarna var få eller inga. 

Inom artilleriet var stockholmarna också få, medan nära hälften var 
från garnisonsorter och en femtedel från landsbygden. Även här hade 
länsanknytningen ökat. Vid A 1, som 1963 flyttad� från Stockholm till 
Linköping, var nu nitton av de 70 offiferarna från Ostergötlands län och 
tjugo från Stockholms stad och län. Ostgötar hade alltså i ganska bety
dande utsträckning ersatt andra under de sjutton år som gått sedan rege
mentet flyttade. Utom de sexton som var från Stockholms stad kom yt-
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terligare två från Göteborg och Malmö, 25 från garnisonsstäder, fem från 
andra städer och köpingar och 14 från landsbygden, medan uppgifter sak
nas för sju. Nio av officerarna hade varit fänrikar vid andra artillerirege
menten och två vid I 4, ett annat Linköpingsregemente, respektive T 3. 

Vid A 3 i Kristianstad var över hälften från Kristianstads län, vid A 4 i 
Östersund hade andelen jämtlänningar ökat till över en tredjedel, vid A 6 
i Jönköping var dubbelt så många som trettio år tidigare från Jönköpings 
län och ytterligare några från Kalmar län. Vid A 7 i Visby var nu en avse
värd del från Gotland och fem från Stockholms stad. Vid A 8 i Boden 
kom nära hälften från Norrbottens län. A 9 i Kristinehamn var nu till mer 
än en tredjedel rekryterat från Värmlands län och till ytterligare en fjär
dedel från de intilliggande länen. 

Av luftvärnets officerare kom 20 % från Malmöhus län, 12 % från Gö
teborgs och Bohus län, 10 % från Stockholms län, 7 % från Stockholms 
stad och 6 % från vardera Uppsala län, Västernorrlands och Norrbottens 
län. En tredjedel var från garnisonsorter och hälften så många från lands
bygden. Av de 22 officerarna vid Lv 2 i Visby var sex från Malmöhus län 
och två från Gotland. Eljest var länsanknytningen tydlig, men knappast 
stor. Vid Lv 3 i Norrtälje var mer än en tredjedel från Stockholms stad 
och län, vid Lv 4 i Malmö var över hälften från Malmöhus län, vid Lv 5 i 
Sundsvall var nära hälften från Västernorrlands län. vid Lv 6 i Göteborg 
\'..ar mer än hälften från Göteborgs och Bohus län och de närliggande 
Alvsborgs och Skaraborgs län. Vid Lv 7 i Luleå, slutligen. var en tred
jedel från Norrbottens län. 

I fortifikationskåren var en femtedel från Stockholms stad eller län och 
en tiondel från landsbygden. Ytterligare nio var från Skåne, medan de 
återstående kom från arton olika län. Åtta av officerarna var från Stock
holm, en från vardera Göteborg och Malmö, 21 från garnisonsstäder, nio 
från andra städer, fyra från köpingar och sex från landsbygden. De kom 
från många regementen och flera truppslag: 14 hade varit fänrikar vid in
fanteriet (därav tre vid I 15), en vid K 4, 4 vid pansartrupperna, 12 vid 
artilleriet (varav tre vid vardera A 1 och A 3), fem vid luftvärnet (varav 
tre vid Lv 3), nio vid ingenjörtrupperna (varav tre vid lng l), tre vid S l 
och tre vid trängen. För åtta saknas uppgift. 

Också vid ingenjörtrupperna var andelen stockholmare hög. En fjärde
del var från Stockholms stad och län. Vid Ing 1 i Södertälje var två femte
delar från Stockholms stad och län, vid Ing 2 i Eksjö var en lika stor andel 
från Jönköpings län, vid Ing 3 i Boden var en dryg femtedel från Norrbot
tens län. Länsanknytningen är alltså tydlig, men inte markant. 

Ungefär detsamma var fallet för signaltrupperna, drygt en femtedel 
kom från Stockholms stad och län. Vid S 1 i Uppsala kom en dryg fjärde
del från Uppsala län och nästan lika många från Stockholms stad och län, 
vid S 2 i Karlsborg var inte fullt en fjärdedel från Skaraborgs län och näs
tan lika många från Stockholms stad och län, vid S 3 i Boden, slutligen, 
var en fjärdedel från Norrbottens län. 

I trängen var färre av officerarna från Stockholm, relativt många från 
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garnisonsorter och ganska få från lands�ygden. Vid T 1 i Linköping kom 
en dryg tredjedel av officerskåren från Ostergötlands län och tio var från 
Stockholm, fem från Södermanland och nio från Småland. De återståen
de tolv fördelade sig på sju län; endast två var norrlänningar. Tio hade 
varit fänrikar vid andra regementen och en vid ett annat truppslag (I 18). 
Vid T 2 i Skövde och T 3 i Sollefteå var andelen för Stockholms stad och 
hemlänet ungefär densamma som vid T 1, vid T 4 i Hässleholm var två 
tredjedelar från Skåne. En viss länsanknytning fanns otvivelaktigt, men 
utom i Skåne också ett inte obetydligt inslag av stockholmare. 

I intendenturkåren är bortfallet av uppgifter relativt stort, nära en 
tredjedel. De återstående officerarna kom från hela landet, med någon 
övervikt för Skåne och Stockholms stad. 

Inom flottan var inte mindre än en tredjedel från Stockholms stad och 
ytterligare ett antal från Stockholms län. Storstadslänen Göteborgs och 
Bohus län och Malmöhus län var också välrepresenterade, medan var tju
gonde var från örlogslänet Blekinge. Inlands- och Norrlandslänen var där
emot underrepresenterade: ingen av de 342 officerarna hörde hemma i 
Värmlands, Kopparbergs eller Jämtlands län. Endast ett fåtal var från 
landsbygden. 

Inom kustartilleriet var proportionerna likartade. Här var en femtedel 
från Stockholms stad och många från Göteborgs och Bohus län, Blekinge 
och Malmöhus län, medan i synnerhet Norrland var underrepresenterat. 
Endast tio officerare av 143 var från Norrland, varav fem från Norrbot
ten. Det kan tilläggas att av dem som hörde hemma i Stockholm, Ble
kinge och Göteborg flertalet var födda där, och att de som inte var det 
utan undantag hade tagit studenten där. 

I flygvapnet, slutligen, där bortfallet är stort, var 9 % från Stock�olms 
stad och 5 % från länet. Andra relativt välrepresenterade län var Oster
götlands län, Kristianstads län, Blekinge län och Göteborgs och Bohus 
län. För övrigt var alla län företrädda. En femtedel kom från lands
bygden. 

Således hade överlag rekryteringen från Stockholm fortsatt att minska 
och var nu 15 % i infanteriet och kavalleriet och 10 % eller mindre i övri
ga truppslag liksom i flygvapnet. Vid praktiskt taget alla förband hade 
anknytningen till det egna länet ökat. Däremot var flottan och även kust
artilleriet i stor utsträckning rekryterade från huvudstaden och även de 
två övriga storstäderna. Inslaget från garnisonsorter var omkring 40 % 
och det från andra städer hälften. 

Andelen av officerare som härstammade från landsbygden var ungefär 
densamma i flertalet av armens truppslag, omkring 17 % , och således inte 
obetydligt högre än trettio år tidigare. Den var högre i generalstaben, 
21 %, och lägre i vissa tekniska truppslag, fortifikationen, signaltrup
perna, trängen och intendenturtrupperna (där dock bortfallet är stort), 
12-13 %. Inom marinen var andelen klart lägre, 3 % i flottan och 8 % i
kustartilleriet.
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Diagram 5, Geografisk härkomst, hemortstyp 1900, 1930, 1950 

1900 

Antal Uppgift Bortfall 
officerare saknas % 

Infanteriet 496 343 69 

Kavalleriet 264 180 68 

Artilleriet 306 203 66 

Sjöofficerskåren 
(födelseort) 

186 102 55 

1930 

Antal Uppgift 
officerare saknas 

Infanteriet 539 36 

Kavalleriet 244 18 

Artilleriet 473 21 

Sjöofficerskåren 329 175 

Flygvapnet 58 32 

1950 

Infanteriet 602 85 

Kavalleriet 105 7 

Pansartrupperna 202 32 

Artilleriet 415 56 

Luftvärnet 235 50 

Sjöofficerskåren 511 88 

Kustartilleriet 236 122 

Flygvapnet 574 467 

Flygvapnet efter bortfall 

A = Stockholm 
0 = Göteborg, Malmö 
G = garnisonsorter 
S = andra städer och köpingar 
L = landsbygden 
U = utomlands 

[ZI = bortfall 

A 

Fördelning efter bortfall 

A D G 
33 7 20 

A D G s 
21 4 16 12 

A 0 G 
36 Il 23 

A 0 G 
39 17 

A 
22 
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22 

G 
14 

A G 
17 38 

A D 
24 6 31 

A G 
18 32 

A 0 
18 8 33 

11 
0 G 

31 

A 0 
33 10 

22 

G 
"' 

s L 
13 25 I 

L 
46 

s L 
15 16 

s L 
17 25 
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Diagram 6, Geografisk härkomst: hemortstyp 1980 

Antal Uppgift 
officerare saknas 

Infanteriet 488 39 A I? I G s I L Val 14 39 15 17 

Kavalleriet 11 4 6 I : Jgl G 5 I L w36 27 17 

Pansartrupperna 580 42 111? I G I s L lA 41 21 16 

Artilleriet 434 41 I � Jil G 

I
s L 

� 43 16 18 

Luftvärnet 280 24 I 1 I 
0 G I s I L 

� 18 34 17 16 

Fortifikationen 59 9 I A 1�1 G s I L l/21 13 36 22 10 

Ingenjör trupperna 169 12 I A Jgl G I s I L lA 16 38 19 15 

Signaltrupperna 171 12 I A ,�, 
G I s I L lA 13 43 19 12 

Trängen 262 27 I
A 

lll 
G I s I L 

L/41 12 37 23 14 

Intendenturkåren 354 117 111i1 G s 

I
L l�I33  14 14 

Sjöofficerskåren 342 2 I A 0 G I s 1�� 35 11 32 18 

Kustartilleriet 143 4 A 0 G I s I h � 20 14 43 12 

1:::;;c:1 Flygvapnet 812 224 � 1�1 G s 
28 17 16 

Att talen inte alltid stämmer med summan av dem som uppgivits för enskilda regementen i 
föregående tabeller beror på att här officerare utan regementstillhörighet inräknats 

Detta kan relateras till att vid samma tid ungefär 8 % av befolkningen 
bodde i Stockholm mot 7 % i de övriga två storstäderna och 30 % i de or
ter som här klassificerats som garnisonsorter. 

Sammanfattningsvis var alltså ungefär en tredjedel av officerskåren stock
holmare vid sekelskiftet, då Stockholm omfattade ungefär 6 % av landets 
befolkning. Sedan sjönk andelen stockholmare kontinuerligt och var åttio 
år senare ungefär densamma som i totalbefolkningen, en dryg tiondel. 
Utom infanteriregementena i Stockholm var en del, men inte alla in
fanteriregementen regionalt rekryterade och likaså kavalleriregementena 
i Skåne. Den regionala anknytningen ökade med tiden och gällde 1980 för 
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praktiskt taget alla förband, även marinen, där relativt många var från 
Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Vid sekelskiftet kom en dryg tred
jedel av officerarna från städer utanför storstäderna och något fler var 
från garnisonsorter än från städer utan garnison. Detta är anmärknings
värt, eftersom en ungefär dubbelt så stor andel av befolkningen bodde i 
garnisonsorterna. Senare har skillnaderna utjämnats, 1980 kom ungefär 
dubbelt så många officerare från orter med garnison som från städer utan 
sådan. Vid sekelskiftet, då fyra femtedelar av befolkningen bodde på 
landsbygden, kom ungefär en fjärdedel av officerskåren därifrån, i träng
en och kavalleriet betydligt fler. Andelen minskade så småningom till en 
tiondel, men har sedermera åter ökat. 

Skolgång 

Vid flera tillfäIIen har åtgärder för att bredda officersrekryteringen på
yrkats och sådana åtgärder har också vidtagits. 

I en motion i andra kammaren 1902 ifrågasattes således om inte av
gångsexamen från läroverkens femte eller sjätte klass vore tillräcklig 
grundval åtminstone för en kompaniofficer. Det utskott som behandlade 
motionen konstaterade att mogenhetsexamen inom de flesta yrken upp
ställts som minimum för personal som utövade ledarskap. Att befordra 
underofficerare till officerare borde tillgripas endast i nödfall. Motionen 
avslogs av riksdagen. 

Frågan om underofficers befordran kom ånyo upp 1909. Utskottsut
låtandet var denna gång välvilligt: Om så kunde ske skulle underbefälskå
rens rekrytering förbättras och klasskillnaderna inom det militära skulle 
utjämnas. Utskottet tänkte sig att underofficeren på vanligt sätt skulle 
genomgå Krigsskolan. Motionen bifölls av andra kammaren men fälldes 
av den första, som menade att officerskårens allmänna bildningsnivå och 
yrkeskompetens inte fick sänkas; en befordran av underofficerare kunde 
därtill verka försämrande på underofficerskårens ställning. 

Samtidigt uppdrogs åt särskilda sakkunniga att utreda frågan. Dessa 
ansåg att officerskårens rekrytering inte kunde förändras, men däremot 
att vissa tjänsteåligganden borde överföras på särskilt för äldre under
officerare inrättade löjtnantsbefattningar. De framhöll vidare det värde
fulla i att officerskåren till såväl allmänbildning som grundläggande mili
tär utbildning som levnadsålder i de olika graderna var så enhetlig som 
möjligt; men förordade inrättandet av studiestipendier för yngre under
officerare. 

Förslaget ledde inte till åtgärd, men 1917 års riksdag inrättade tolv sti
pendier om 800 kr. Påföljande år utökades de till tjugofyra. 

I en socialdemokratisk motion 1914 krävdes garantier för en mera 
folklig sammansättning av officerskåren. Det liberala partiet hävdade 
samtidigt i sin försvarsmotion att befälet borde äga "en på personlig er
farenhet förvärvad insikt om ... den värnpliktiga ungdomens tanke- och 
känsloliv"; officersvolontärerna borde genomgå rekrytskola med de värn-
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pliktiga och dessutom borde möjlighet beredas "mannen i ledet att vinna 
befordran till officer". 

Särskilda sakkunniga tillkallades och avgav sitt betänkande 1920. Des
sa framhöll värdet av enhetlighet i officerskåren och ville inte frångå kra
vet på studentexamen. I proposition till 1924 års riksdag föreslogs inte 
heller annat än stipendier och riksdagen begärde en ny utredning. Sedan 
denna avlämnat sitt förslag inrättades Armens underofficersskola och den 
s k långa vägen till officers befordran fr o m 1927. 

Vid 1936 års riksdag väcktes socialdemokratiska motioner i vilka häv
dades att de åtgärder som vidtagits för att bredda offficerskårens rek
rytering inte lett till åsyftaThsultat. Ett sådant system borde skapas att 
även män ur bonde- och arbetarskikten kunde bli officerare så tidigt att 
de kunde tävla även om de högsta graderna, hette det. Riksdagen hem-
ställde en utredning. 45 

.. 

En förberedande sådan gjordes av Ivar Osterström och överlämnades 
1937. Där sades bl a att "officerskåren, på grund av traditioner och 
många andra förhållanden kommit att intaga en mer eller mindre utpräg
lad men faktiskt isolerad ställning i förhållande till den övriga samhälls
gestaltningen". Allt som rimligen kunde göras för att främja hela folkets 
solidaritet med riksförsvaret borde också bli gjort. Men arbetarklassens 
inställning till detta hade varit präglad av misstro och blivit antipatisk; 
det hade uppfattats som en stat i staten som inte påverkades av den all
männa utvecklingen i samhället, med sitt utpräglade och oåtkomliga kast
väsen, med sitt eget inre liv, och "det var en ytterligt betänklig sak, att 
befälskadrernas rekrytering icke hittills haft strängt taget något verkligt 
fäste i den till antalet största folkgruppen inom nationen". 46 

Det kan nämnas att försvarets demokratisering diskuterades också ur 
andra aspekter och i andra sammanhang. Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsförbund diskuterade 1943 bl a strafflagen för krigsmakten, 
hälsningsplikten och befälsutbildningen och kommenterade därvid även 
rekryteringen till officersyrket.47 

Genom 1942 års försvarsbeslut skapades Försvarets läroverk som ledde 
till begränsad studentexamen och inträde till Krigsskolan och därmed 
möjliggjorde officersrekrytering inte endast från fast anställda och värn
pliktiga med studentexamen utan även från värnpliktiga utan studentexa
men. Målet angavs senare ha varit trefaldigt: "Genom att tillföras ele
ment från de samhällsskikt, ur vilka huvudparten av den svenska värn
pliktsarmen kommer, skulle officerskåren bli bättre skickad att ta hand 
om och leda de värnpliktiga, och vidare skulle bättre betingelser skapas 
inom de breda lagren för folkförsvarets ide. Genom en på bredden lagd 
rekrytering skulle slutligen förutsättningarna ökas för att placera de för 
officerskallet mest lämpade inom krigsmaktens aktiva officerskårer."48 

Vilken effekt dessa åtgärder fått är tämligen okänt. De reformer som 
senare genomförts, särskilt på 1960-talet, för att bredda rekryteringen till 
högre studier i allmänhet har gjort att betydelsen av dem minskat, den 
högre utbildningen är nu på ett helt annat sätt öppen för alla. Samtidigt 
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kan förutsättningarna för officersrekryteringen ha förändrats avsevärt ge-
nom det kalla krigets avveckling och Vietnamkonflikten, kanske även ge-
nom studentoroligheterna 1968. 

Det är alltså av stort intresse att klarlägga om och i vilken grad till-
komsten av Armens underofficersskola och Försvarets läroverk påverkat 
krigsmaktens sociala sammansättning. 

Tabell ll, Officerarnas skolgång 
1 =högre allmänt läroverk, 2 = östermalmsläroverk, 3 = internatläroverk, 4 = privatlärovetk, 
5 = annan examen, 6 = utomlands, 7 = handelsgymnasium, 8 = tekniskt gymnasium, 9 = AUS, 
o = FL och FGS, - = uppgift saknas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Summa An!jal 

Officerskåren 1950 
-----------

Generalstabskåren 23 3 l 2 71 100 % 92 
Infanteriet 43 5 1 3 l 6 6 34 99 % 602 
Kavalleriet 40 8 6 3 2 l 8 6 27 101 % 106 
Pansartrupperna 38 6 3 3 l 2 7 39 99 % 204 
Artilleriet 45 4 l 6 1 4 5 32 98 % 414 
Luftvärnet 41 2 l 3 l l 5 9 37 100 % 236 
Fortifikationen 17 2 2 2 76 99 % 41 
Ingenjör trupperna 33 2 l 4 3 l 1 10 8 38 101 % 104 
Signaltrupperna 18 3 3 2 3 8 63 100 % 62 
Trängtrupperna 44 3 1 4 1 l 7 5 34 100 % 166 
Fält tygkåren 30 3 67 100 % 60 
lntendenturkåren 19 1 1 2 5 73 101 % 126 
Flottan 81 l l 2 15 100 % 511 
Kustartilleriet 88 3 2 7 100 % 236 
Marinintendenturkåren 63 4 l l 30 99 % 76 
Flygvapnet 10 1 l 88 100 \ 574 

Officerskåren 1980 
-----

Generalstabskåren 38 1 l l 30 28 99 % 142 
Infanteriet 48 2 l l l 1 28 18 100 % 488 
l<:avaller iet 58 3 4 2 3 1 3 11 18 103 % 114 
Pansar trupper na 50 1 2 1 1 2 21 22 100 % 580 
Artilleriet 48 1 1 l 1 23 25 100 % 434 
Luftvärnet 41 1 l 1 1 5 36 16 102 % 280 
Fortifikationen 49 7 2 2 10 31 101 % 59 
Ingenjör trupperna 40 3 1 l 1 3 24 28 101 % 169 
Signaltrupperna 40 2 2 29 27 100 % 171 
Trängtrupperna 53 2 2 2 1 15 24 99 % 262 

Försvarets intendentkår 31 1 1 2 33 33 101 % 354 
Flottan 85 1 l 2 11 100 % 342 
Kustartilleriet 62 1 l 22 15 lOJ. % 168 
Flygvapnet 24 1 l 4 70 100 % 812 

Uppgifterna om skolgång är få före 1950-talet och även då saknas uppgif-
ter för många, i allmänhet en dryg tredjedel. Det kan väl inte uteslutas att 
den officersaspirant som underlät att uppge var eller om han tagit studen-
ten hade något särskilt skäl att göra så. (Se tabell 11.) 

Av återstoden var de som gått i vanligt högre allmänt läroverk ungefär 
två tredjedelar, i kavalleriet och ingenjörtrupperna något mindre, drygt 
hälften, i flott�µ och kustartilleriet avsevärt mer, nästan alla. De som gått 
i läroverk på Ostermalm var flest i kavalleriet och därnäst i pansartrup-
perna, ungefär en tiondel. Ett fyrtiotal, dvs ett par procent, hade gått i 
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internatskolor, Sigtuna, Lundsberg och Solbacka. Det förvånar knappast 
att fäderna, med undantag av en folkskollärare, alla tillhörde socialgrupp 
1. Andelen var störst i kavalleriet, men i absoluta tal var antalet litet, sex
personer. De som gått i andra privatskolor var lika många, eller rättare
sagt få, i alla truppslag, några procent av alla. Också här dominerar so
cialgrupp l. Några enstaka hade studerat vid andra institutioner, Her
mods eller kvällsgymnasium, t ex, ungefär hälften av dem kom ur social
grupp 1, eller utomlands (sex personer). Några hade studerat i handels
gymnasium (två av dessa sju tillhörde trängen och två intendenturkåren)
eller tekniskt gymnasium (tre vid luftvärnet, och ytterligare sex vid hu
vudsakligen tekniska truppslag).

En förhållandevis stor grupp var de som genomgått Armens underoffi
cersskola respektive Försvarets läroverk. De förra var flest i ingenjörtrup
perna och därnäst i kavalleriet, trängen och infanteriet, där de utgjorde 
ungefär en tiondel av dem för vilka uppgifter finns och 5-7 % av alla. De 
senare var något fler i tekniska truppslag som luftvärnet och signaltrup
perna, men relativt många även i infanteriet. Andelen var ungefär den
samma som för dem från Armens underofficersskola. 

Marinen visar flera avvikande drag. Bortfallet är mycket mindre, 14 % 
för flottan och 6 % för kustartilleriet. Av återstoden hade nästan alla gått 
i vanligt högre allmänt läroverk. Undantagen var mycket få, främst några 
som gått i internatskolor (sju i flottan) eller privata skolor (sju i kustartil
leriet) samt Försvarets läroverk (nio i flottan, fyra kustartilleriet). För 
flygvapnet är bortfallet stort, men det sjuttiotal för vilk�. uppgifter finns 
har nästan alla gått i vanligt läroverk eller läroverk på Ostermalm samt 
ytterligare några i internatläroverk eller privatskolor. 

Uppgifter saknas för många också 1980, även om andelen är mindre. 
Av återstoden var de som gått i vanligt högre allmänt läroverk nu något 
färre, drygt hälften, i kavalleriet och trängen mer, 70 %, i flygvapnet 
82 % . Den därnäst största gruppen var de som genomgått Försvarets lä
roverk, ungefär en tredjedel, i intendenturkåren hälften, i generalstaben, 
luftvärnet och signaltrupperna omkring två femtedelar, i trängen en fem
tedel, i kavalleriet och flygvapnet en sjundedel och i flottan var nionde. 
Övriga representeras av endast ganska få individer, ett trettiotal, varav 
fyra kavallerister och sex pansarofficerare, som gått i internatskolor 
med ett undantag, en son till en taxichaufför, tillhörde de alla socialgrupp 
1 och ungefär lika många, varav sex sjöofficerare och sex flygare, som 
studerat vid bl a Hermods - ungefär en fjärdedel av dessa tillhörde social
grupp l. Det kan kanske också nämnas att nu 45 officerare, varav tolv i 
pansartrupperna och tretton i luftvärnet, genomgått tekniskt gymnasium, 
medan endast åtta, tre av dem i trängen, gått handelsgymnasium. 

1950, då Armens underofficersskola funnits i över tjugo år och För
svarets läroverk i mer än fem, hade alltså åtminstone var tjugonde officer 
gått den s k långa vägen. 1980 var andelen en tredjedel. Med hänsyn till 
att bortfallet är tämligen stort kan andelen eventuellt vara ännu större. 
Men det är väl så troligt att de f d FL-eleverna var färre i bortfallet som 
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tvärtom, det kan gott tänkas att de var noga med att tala om att de var 
FL-elever vid inskrivningen på Karlberg. 

Tidigare har visats att officerskåren under 1900-talets lopp demokrati
serats i betydande utsträckning. Medan officerarna förr nästan uteslutan
de kom ur överklassmiljö är ursprungsmiljön för majoriteten nu medel
klassen. Beror detta på de medvetna demokratiseringssträvandena? 

Det har sagts att genom Försvarets läroverk möjliggjordes "en demo
kratisering som i fråga om hastighet torde sakna motsvarighet i den sven
ska ståndscirkulationens historia", dock med reservationen att "omvälv
ningen börjat redan före inrättandet av Försvarets läroverk och att den 
delvis berodde på att många arbetarsöner med vanlig studentexamen bör
jade söka sig till officersbanan". Socialgruppsfördelningen bland kadet
terna ökade från 25 % till 52 % för socialgrupp 2 och från 3 % till 22 % 
för socialgrupp 3 mellan 1925/27 och 1956/58. 47 

Som redan sagts är bortfallet relativt stort, omkring en femtedel. och 
det kan inte uteslutas att det är systematiskt. Av de officerare för vilka 
uppgifter finns från 1980 har emellertid en tredjedel gått igenom För
svarets läroverk. 

Fördelningen på socialgrupper bland dem är följande: 

Tabell 12. Förutvarande FL-elever i officerskåren 1980 

Socialgrupp 

1 2 3 SU11\11la Antal 

Generalitetet 100 100 % 2 

Generalstabskåren 12 67 14 100 % 42 

Generalstabsasp 30 20 50 100 % 10 

Infanteriet 16 56 18 11 101 % 139 

Kavalleriet 8 83 8 99 % 12 

Pansartrupperna 24 54 16 7 101 % 123 

Artilleriet 18 57 17 8 100 % 99 

Luftvärnet 19 57 14 10 100 % 100 

Fortifikationen 67 17 17 101 % 6 

Ingenjör trupperna 18 48 28 8 102 % 40 

Signaltrupperna 22 61 8 8 99 % 49 
Trängen 35 33 23 10 101 "% 40 

Intendenturtrupperna 22 58 17 3 100 % 117 

Flottan 27 59 14 100 % 37 

Kustartilleriet 25 41 18 16 100 % 44 

Flygvapnet 16 50 31 3 100 % 32 

Bortfallet, d v s elever som inte uppgivit sin faders yrke eller titel, är om
kring 10 % och störst i kustartilleriet. 

Andelen ur socialgrupp 1 är förhållandevis hög, ungefär en femtedel, 
men klart lägre än i officerskåren i allmänhet, där den var ungefär en tred
jedel. Andelen var markant högre bland de f d elever vid Försvarets läro
verk som tillhörde generalstabsaspiranterna, trängen och flottan, och 
tydligt lägre bland dem som tillhörde kavalleriet och generalstaben. 
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Över hälften av de förutvarande eleverna vid Försvarets läroverk här
stammade ur socialgrupp 2 mot något mindre än hälften bland hela an
talet officerare. Båda de generaler i 1980 års officerskår som varit elever 
tillhör denna kategori. Andelen var anmärkningsvärt hög i kavalleriet, 
generalstaben och fortifikationen, men lägre bland generalstabsaspiran
terna och i trängen. 

Ur socialgrupp 3, slutligen, härstammade omkring en sjättedel av de 
förutvarande eleverna, mot en tiondel i officerskåren som helhet. Ande
len var högre bland generalstabsaspiranterna, i flygvapnet, ingenjörtrup
perna och trängen, och lägre i kavalleriet och signaltrupperna. 

Det är alltså tydligt att de officerare som gått igenom Försvarets läro
verk kommer ur lägre socialgrupper än officerarna i övrigt. Men skill
naden är knappast avsevärd och alla socialgrupper är representerade 
bland de förutvarande FL-eleverna. Observationen att "den s k långa vä
gen ... blivit mera utnyttjad av tjänstemanna- än av arbetarsöner" är up
penbarligen alldeles riktig.48 Det kan påpekas att jordbrukarsönerna var 
förhållandevis många (14 % ) och likaså underofficerssönerna (8 % ) , me
dan officerssönerna var förhållandevis få ( 4 % ) . 

Officerskårens sociala sammansättning har således förändrats genom 
tillkomsten av Försvarets läroverk. Men förändringen är ingalunda 
genomgripande. Vad skulle ha hänt om Försvarets läroverk inte funnits? 
En jämförelse mellan hela officerskårens sociala sammansättning och den 
del av kåren som inte gått igenom Försvarets läroverk ger följande resul
tat (resonemanget är hypotetiskt av två skäl, dels kan bortfallet tänkas 
vara systematiskt, såtillvida att ytterligare ett antal kan ha genomgått 
Försvarets läroverk, utan att uppge det, och den sociala sammansättning
en bland dessa kan tänkas vara annorlunda, dels kan det tänkas att de 
personer som nu undantas, eller en del av dem, ändå kommit in i krigs
makten): I armen skulle andelen ur socialgrupp 1 bli fem procentenheter 
högre; ur socialgrupperna 2 och 3 fyra respektive två procentenheter läg
re, i flottan skulle motsvarande tal bli två procentenheter högre respek
tive tre och en lägre, i kustartilleriet fyra procentenheter högre respek
tive två och tre lägre och i flygvapnet, slutligen, skulle andelen för social
grupp 1 förbli oförändrad, den för de övriga två en procentenhet lägre. 

Tillkomsten av Försvarets läroverk har alltså endast marginellt på
verkat försvarsmaktens sociala sammansättning. Det utesluter givetvis 
inte att dess inrättande och existens varit av stor betydelse som manifes
tation och symbol. 

Huvuddelen av officerskåren 1950, två tredjedelar, hade alltså tagit stu
denten vid ett vanligt högre allmänt läroverk och ytterligare en tiondel 
vid ett sådant på Östermalm. De som gått i internat- eller privatskolor 
var få. Ungefär en tiondel hade gått igenom Armens underofficersskola 
eller Försvarets läroverk. Trettio år senare var de som gått i vanligt läro
verk ungefär hälften, medan en tredjedel och ibland mer gått Försvarets 
läroverk. Andelen var minst i kavalleriet och ännu mindre i flottan och 
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flygvapnet. De som genomgått Försvarets läroverk kom ur lägre social
grupper än officerskåren i övrigt. Men alla socialgrupper var represen
terade och för hela försvarsmaktens sociala sammansättning har För
svarets läroverk inte haft avgörande betydelse. 

Återblick 

Officerarna vid sekelskiftet spelade en betydande och på många sätt syn
bar roll i samhället och för deras uppträdande gällde fasta sociala regler. 
Sammanhållningen inom kåren var stark och det faktum att man tillhörde 
ett kollektiv präglade inte endast tjänsten utan även fritiden. Tjänsten 
präglades också av friluftsliv, kontakter med hästar och natur, medan de 
intellektuella kraven i flertalet truppslag var relativt måttliga. 

Utvecklingen under 1900-talet har inneburit att den sociala kontrollen 
allt mer luckrats upp. I gengäld har kraven på officerens förmåga att för
medla sina kunskaper, att utbilda och undervisa, ökat, och de kunskaper 
som krävts av honom, framför allt tekniska sådana, har ökat allt mer. 
(Om krigsmaktens utveckling och de krav denna ställt på officersrollen, 
se föregående uppsats, Militärhistorisk Tidskrift 1984 s 75-81.) 

Officerskårens sociala sammansättning har också förändrats kraftigt. 
Vid sekelskiftet härstammade den ur ett ganska begränsat skikt. Det var 
mycket begränsat i social och i viss mån i geografisk mening, däremot var 
alla näringsgrenar företrädda bland officersfäderna. Det var inte osan
nolikt att officeren var adelsman, men utom i kavalleriet och i de högsta 
graderna var de ofrälse fler. Däremot var det nästan säkert att hans far 
tillhörde socialgrupp 1 och nästintill otänkbart att han återfanns i social
grupp 3. Ungefär var tredje officer var officersson, i kavalleriet ännu fler, 
medan det var föga troligt att han var underofficer. Ungefär lika många 
hade en far som var anställd i offentlig verksamhet. Företrädesvis var han 
i så fall ämbetsman: häradshövding, kyrkoherde, prost var vanliga titlar, 
landshövding och professor var inte ovanliga, statsråd förekom. Läkar
och läroverkslärarsöner var däremot relativt ovanliga, i varje fall i för
hållande till dessa kårers storlek. Var tionde officer var son till en jord
brukare och det var i så fall mer troligt att hans far titulerade sig godsäga
re eller possessionat än att han kallade sig lantbrukare eller hemmans
ägare. Om fadern var verksam inom industri och hantverk, vilket inte var 
ovanligt, var han troligen brukspatron eller bruksägare, om han sysslade 
med handel, vilket också förekom, var han antagligen grosshandlare el
ler, vilket var mindre sannolikt, handlande. Om han arbetade inom sam
färdsel, vilket var mindre vanligt, var han troligen sjökapten och sonen 
sjöofficer. 

Mest sannolikt var officerens hemort Stockholm, särskilt om han var 
sjöofficer, men om han var infanterist eller tillhörde något av de skånska 
kavalleriregementena kunde han lika gärna komma från regementets 
hemlän. Om han var kavallerist eller trängofficer var sannolikheten stor 
att han var från landsbygden. 
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Åttio år senare var sammansättningen betydligt bredare. Det var då 
troligare att officerens fader tillhörde socialgrupp 2 än socialgrupp 1, och 
det var inte helt uteslutet att han tillhörde socialgrupp 3. Sannolikheten 
för att officeren var adelsman var mycket liten. Det var mindre troligt att 
hans far var officer; däremot hade sannolikheten för att han var under
officer ökat betydligt; den var dock fortfarande ganska liten. Det var 
även nu ganska troligt att fadern var anställd i offentlig verksamhet. Det 
kunde fortfarande tänkas att han var jurist, präst eller läkare, men lika 
tänkbart var att han var läroverks- eller folkskollärare eller polis. San
nolikheten för att han var jordbrukare var lika stor som vid sekelskiftet, 
fastän jordbrukarnas andel av befolkningen sedan dess minskat från hälf
ten till en tiondel, men i så fall titulerade han sig hemmansägare eller 
lantbrukare. Det var nu betydligt mer sannolikt att fadern var privat an
ställd än att han var egen företagare. Arbetade han inom industrin var 
han troligast ingenjör, men det kunde också tänkas att hans titel var verk
mästare eller till exempel byggnadsarbetare, möjligen fabrikör eller dis
ponent. Återfanns han inom handeln var han exempelvis direktör, köp
man, representant eller försäljningschef. Fanns han inom samfärdsel, vil
ket nu var något mer sannolikt, kunde han fortfarande vara sjökapten, 
men lika gärna chaufför. 

Sannolikheten för att officeren var från Stockholm var nu betydligt 
mindre, men det var fortfarande inte uteslutet att han kom från landsbyg
den. Mest troligt var dock att hans hemort var en stad, i synnerhet en gar
nisonsstad, och det ganska tänkbart att denna låg i samma län som hans 
regemente eller helt enkelt att hans hemort var regementsstaden. 

Mest troligt var att officeren tagit studenten vid ett vanligt högre all
mänt läroverk, andra bildningsgångar eller läroanstalter var ovanliga, 
med ett undantag: Försvarets läroverk. Var tredje armeofficer eller mer 
hade avlagt studentexamen där, andelen var dock lägre i kavalleriet och 
ännu lägre i marinen och flygvapnet. 

Det är möjligt att visa att faderns yrke i många fall haft samband med den 
bana sonen valt. För det första är många officerare officerssöner och 
egenrekryteringen är större än för någon annan grupp i samhället, även 
om den minskar betydligt med tiden. Utvecklingen är här densamma som 
i Holland och Norge, men skiljer sig från den i flera andra länder. Vidare 
tillhörde vid sekelskiftet många officersfäder gruppen hovmän/godsägare, 
ett skikt där feodala traditioner kan ha levat kvar, och där man kanske 
uppfattade sig ha speciella band med och särskilda förpliktelser mot sta
ten. Idag är i gengäld relativt många officerare polissöner, polisen är sta
tens maktmedel inåt medan försvaret är dess maktmedel utåt. Därtill är 
och har alltid statstjänstemannasönerna i allmänhet varit många i offi
cerskåren. Sönerna till lantbrukare och andra med anknytning till djur 
och natur är många, särskilt i beridna förband som kavalleriet och träng
en. Allmänt kan konstateras att sönerna till fäder i yrken som förutsätter 



194 

engagemang i människor minskar med tiden och att sådana med tekniska 
yrken ökar, särskilt i tekniska truppslag. 

Försvaret är samhällets maktmedel. Detta är en av förklaringarna till att 
man intresserat sig för hur officerskårens sociala sammansättning föränd
rats. Man har tänkt sig att utifrån sådana kunskaper kunna förutsäga offi. 
cerarnas politiska åsikter och ställningstaganden. Detta gäller naturligtvis 
främst för Sydamerika, men även för många andra stater. I öststaterna 
har man medvetet förändrat sammansättningen. Men forskningen tycks 
visa att mentaliteter och attityder är svårare att ändra och kan överleva 
också ganska stora förändringar. 

I Sverige har vi inte på länge haft revolutioner, men frågan om offi
cerskårens samhällslojalitet har aktualiserats ibland, t ex under första 
världskriget, vid Ådalskravallerna 1931 eller i samband med det tyska ho
tet under andra världskriget. Tillkomsten av Armens underofficersskola 
1927 och Försvarets läroverk 1942 är uttryck för en strävan att påverka 
officerskårens sociala sammansättning. 

Men attityder och mentaliteter förändras långsamt. Officerskåren är i 
många hänseenden präglad av sitt en gång så aristokratiska ursprung. Ett 
är mässlivet och traditionerna. Man levde som på herrgårdarna och bytte 
kläder till middagen. Den som kom i uniform fick äta i köket, berättas det 
från kavalleriregementena. Men mässlivet är å andra sidan knappast äldre 
än kasernlivet och flertalet regementen kasernerades inte förrän i början 
av 1900-talet. 

Ett annat drag är den starka sammanhållningen och sociala kontrollen. 
Officeren var och är medlem av en grupp. Förr umgicks han i gruppen 
praktiskt taget hela sin vakna tid. Gruppen kontrollerade också hans pri
vatliv, hans giftermål t.ex. Också inom aristokratin var individen starkt 
underordnad gruppen: nämligen familjen och förfäderna och ansågs ha 
starka förpliktelser mot arv och tradition. Vad han ägde var inte bara 
hans eget, han hade ärvt det av förfäderna och förväntades överlämna det 
till sina efterkommande. Inte ens hans namn var individuellt, ofta hade 
även förnamnet burits av tiotals förfäder före honom. Arbetaren uppgick 
på ett liknande sätt i ett kollektiv och bar oftast ett anonymt namn. Men 
när han blev borgare blev han individualist och bytte till ett efternamn 
som ingen annan hade och hans barn fick namn som inte förfäderna burit 
eller kanske ens hört. 

På herrgården eller bruket, men inte i lika hög grad på fabriken, var 
förhållandet till underlydande hierarkiskt och patriarkaliskt. Den adlige 
godsägaren eller brukspatronen härskade inte endast i kraft av sin ägan
derätt utan även därför att hans börd gav honom en medfödd överlägsen
het. Men denna innebar i sin tur också skyldigheter, ansvar och förplik
telser utöver de ekonomiska. Officerens ledarroll har intill nyligen be
traktats på ett liknande sätt. Idag ses han snarare som medlem av ett 
team. 

När det gäller teknik har försvaret länge varit en pådrivande kraft i 
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samhällsutvecklingen. Det gäller t ex flyg, elektronik och data och myc
ket annat. I sociala sammanhang var det förr en fördröjande sektor där 
den feodala livsstilen levde kvar. Men har den starka sociala omvandling 
som här beskrivits kommit att innebära att försvaret blivit pådrivande 
även i sociala sammanhang, att det blivit, eller åtminstone varit, en karri
ärväg och detta inte endast för individen utan också för hans efterkom
mande? Genom officersyrket har ynglingen ur medelklassen och kanske 
från landsbygden tagit steget upp i överklassen varefter hans söner fort
sätter klättringen genom att välja högstatusyrken. Mycket tyder på att så 
är fallet. 

Noter 
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6) Ett visst bortfall finns genomgående. Det beror för det första på att veder
börande inte lämnat uppgift. Detta bortfall är systematiskt såtillvida att offi
cerskandidater ur vissa socialgrupper kan misstänkas ha varit mer ovilliga än
de ur andra att uppge sin faders yrke. Men andelen är liten och uppgår endast
undantagsvis till mer än en tiondel av totalantalet. Denna typ av bortfall kan
alltså endast i undantagsfall tänkas påverka resultatet. För det andra finns ett
bortfall beroende på att uppgifter inte varit tillgängliga. Det rör en årgång ur
armen (1974 - matrikeln är förkommen), marinofficerare efter 1967 samt en
del äldre flygofficerare, för vilka handlingarna inte finns kvar. För marinoffi-
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cerarna rör det sig om de yngsta av de årgångar som var i tjänst 1980 (70 % av 
kaptenerna och alla löjtnanter i flottan samt alla kaptener och löjtnanter i 
kustartilleriet) och för flygofficerarna om vissa ur de äldsta årgångarna (79 % 
av kåren år 1950 samt en tredjedel av överstelöjtnanter och högre år 1980). 
Detta bortfall är inte systematiskt i annan mening än att vissa årgångar och ål
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Summary: The Origins ot' the Swedish Officer Corps During the Twen• 
tieth Century: Fathers' Occupation, Geographical Origin, Secondary 
School Attendance 

An earlier essay in this review concerned the social origins of the Swedish 
officer corps during the twentieth century (Andolf, G: Den svenska offi
cerskårens sociala ursprung under 1900-talet, Militärhistorisk Tidskrift 
1984 p 75-131, cf Andolf, G: The Social Origins of the Swedish Officer 
Corps During the Twentieth Century, Revue internationale d'histoire 
militaire No 57, Stockholm 1984 p 187-214). Here the occupations of the 
officers' fathers shall be accounted for in a somewhat different way: ac
cording to lines of business. Furthermorc '.he geographical origins of the 
officers shall be shown, and lastly their secondary school attendance. 
Around 13 000 officers are inclt1ded. 

In society in general in Sweden the proportion of salaried employees 
(tjänstemän) increased sixfold between 1900 and 1960, and the propor
tion of university graduates doubled (table 1). Among the officers' fathers 
the increase of salaried employees was inconsiderable and the proportion 
of university graduates was halved (table 2: l proprietors, 2 = universi-
ty 

L 
aduates, 3 salaried employees, 4 = workers, 0 unspecified). 

At the tum of the century more than half of the population of Sweden 
earned their living from agriculture (jordbruk). Sixty years later the pro
portion had dropped sharply to a little more than one-tenth, its leading 
position having been taken over by industry and handicrafts (industri och 
hantverk), while commerce (handel) showed the greatest relative in
crease (table 3). Among the officers' fathers changes are not as great. 
Most apparent is the decrease in the marked dominance of public activi
ties (offentlig verksamhet), still, however, the leading line of business in 
1980 ( table 4: 1 = agriculture, 2 forestry, 3 = industry and handicrafts, 
4 commerce, 5 = communications, 6 public activities, 0 = unspeci
fied, - = no information). 

The association of the officers' paternal vocations with the State is 
strong at the turn of the century. Many were the sons of officers or of 
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courtiers/landowners, a group where a special sense of obligation to the 
state emanating from feudal society may be thought to survive. The latter 
group had decreased noticeably in 1980. The proportion of officers' sons 
decreases continuously from about one-third to one-tenth. In this the 
Swedish pattem resembles that of Holland and Norway, differing from 
many other countries, where self-recruitment does not decrease. The 
sons of warrant officers were few or none at the tum of the century. 
Eighty years later their number had increased but they were still few. 

Not many officers at the tum of the century were the sons of judges, 
policemen and customs officers, a group which is responsible for the inner 
security of the State in much the same way as the armed forces represent 
the outward strength of the State. The group is not larger in 1980, but 
there is evidently then a connection between the police profession and 
the officer corps; rather many officers are then the sons of police officers. 
The number of sons of civil servants was uniformly rather high, while the 
sons of teachers were relatively few. The sons of salaried employees of the 
private sector were few at the tum of the century but became much more 
numerous later. The number of sons of independent employers, some of 
them farmers, were many already at the tum of the century. Not unex
pectedly the sons of artists and musicians were few (table 5: 1 = officers, 
2 = warrant officers, 3 = courtiers/landowners, 4 = judges/policemen/ 
customs officers, 5 = civil servants, 6 = teachers, 7 = private salaried 
employees, 8 = private employers, 9 = artists, musicians, 0 = not classi
fied, - = 110 information). 

If the officers' fathers vocations are classified in groups associated with 
one or other aspect of the officer's profession, it appears - naturally 
enough - that jobs connected with technology, engines, or aircraft were 
few among officers' fathers at the tum of the century. They increase in 
number in 1950 and later. Fathers with business vocations were many at 
the tum of the century, whereas professions in trade were few both then 
and later. Professions connected with teaching, care and youth activities 
were fairly many among the fathers at the tum of the century, but their 
number diminishes. The proportion of officers who came from an en
vironment connected with animals and nature (mainly farming) was con
siderable in the Service Corps at the tum of the century, and later, when 
the number of officers' sons decreased, also in the cavalry, and lower in 
the technical arms. 

Thus it can be stated that the sons of fathers in professions which re
quire concem about people decreases with time. This may reflect a 
change in the role of the officer. At any rate there is a connection be
tween fathers in technological professions and sons in technical arms as 
well as between fathers in outdoor professions and sons in mounted units 
(table 6: 1 = military, 2 = technology, 3 = engines, 4 = sea, 5 = flying, 6 
= business, 7 = trade, 8 = teaching, care, youth activities, 9 = animals 
and nature, 0 = not classified, - = no information). 
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At the tum of the century about one-third of the officers came from 
Stockholm, which had then about 6 % of the total population, but as 
many, or more, in the infantry and southern cavalry regiments were re
gionally recruited ( diagram 1). During the following decades, recruitment 
from the capita! fell considerably and in 1980 corresponds to the capital's 
share of the total population, about one-tenth or somewhat more if sub
urbs are included. Regional recruitment increased in accordance with 
this, and in 1980 comprises almost all units, even the Navy to some extent 
(diagrams 2-4). Furtherrnore, at the tum of the century, when four-fifths 
of the population lived in the countryside, one-third or rnore of the offi. 
cers originated in big cities, about one-fifth in garrison towns, sornewhat 
more than one-tenth in other towns and one-fourth in the country. As has 
already been mentioned, recruitment from the capita! then fell, while the 
proportion of the garrison towns increased to one-third or more and that 
of other towns to about one-fifth. The number of officers from the count
ryside decreased to about one-tenth, but has subsequently increased (dia
grams 5-6: G = garrison towns, S other towns, L = countryside, U =
abroad). 

In 1950 most officers had passed their "studentexamen" (OCE) at an 
ordinary state secondary school, while graduates from private schools or 
other institutions were few indeed. About one-tenth had graduated at the 
Army Warrant Officers' School or its successor, the Armed Forces Edu
cational Establishment (Armens underofficersskola, Försvarets läro
verk). These institutions were created with the express purpose of furth• 
ering the democratization of the armed forces. In 1980 the proportion of 
graduates from these sources bad increased to one-third or more, al
though less in the cavalry and even less in the Navy and the Air Force 
(table 10). The social origin of these graduates was lower than for officers 
in general, but all social groups were represented among them (table 11). 
Furthermore, also among other officer candidates a considerable demo
cratization had taken place. Thus, it can be ascertained that the influence 
of these institutions on the social composition of the armed forces in gen
eral was marginal. 

At the tum of the century the officers originated in a rather limited social 
stratum. Many were noblemen and almost all came from the upper class. 
One out of three was the son of an officer and about as many had a father 
in public service: district judge, vicar, perhaps county governor or profes
sor, while doctors' or senior masters' sons were relatively few. About one
tenth had a father active in agriculture, more likely a proprietor than a 
comrnon farmer. Fathers in industry could be foundry proprietors, those 
in commerce wholesalers, or, less likely, traders, those in communica
tions, sea captains. One out of three of the officers came from the capita!, 
one out of four from the countryside. 

Eighty years later, it was more Iikely that the officer's father belonged 
to the middle class than the upper dass and not altogether unlikely that 
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he was a worker. Noblemen were rare indeed. It was now less likely that 
the father was an officer; the likelihood that he was a warrant officer had 
increased. He might still be in public service: lawyer, clergyman, or doc
tor, teacher, policeman. The agriculturalists were as many as before but 
now farmers rather than landowners. The father was now more likely to 
be an employee than an employer. If his line of business was industry he 
was very likely to be an engineer, or perhaps a foreman, or for instance a 
building worker, possibly a factory owner or a manager. If he was active 
in trade he might be a director, businessman, commercial traveller or 
sales manager, if in communications he could still be a sea captain but as 
likely a driver. The officer was probably not from the capita!, but could 
come from the countryside. Most likely he was from a town in the region 
of his regiment. 
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An introduction to three papers on 20th century 
Scandinavian research in military history 

By Gunnar Arteus 

During the last two decades, there has been in Scandinavia a conspicuous 
revival of scholarly interest in military history. The trend is salient in 
Danmark and Sweden; it is just perceptible in Norway; and in Finland 
there could be no actual "revival" since the interest of scholars in military 
history never has been flagging <luring this century. 

The larger community of Scandinavian historians is, on the whole, app
reciative of the efforts and achievements of their colleagues engaged in 
the "new" military history. This was made manifest at the 19th congress 
of Nordic historians (which took place at Odense, Denmark, in August 
1984) where, for the first time in the history of these gatherings, a section 
was assigned particularly to military history. 

Five of the papers presented there dealt, by arrangement, with the 
orientations and methods of military history writing and research in Scan
dinavia <luring the 20th century. The intention of the organizing commit
tee of the section in arranging this historiographical theme, was to make 
known to a wider cirle of fellow schalars and teachers what had been ac
complished by Scandinavian historians in the field of military history du
ring its period "in the shadow" (1918-1965, roughly), and what the 
"new" military history signifies more exactly in terms of theoretical app
roach, methodology, and favoured areas of research. The committee in
vited and received papers from Associate Professor Gunnar Arteus (Staff 
College of the Swedish Armed Forces) on Sweden, Chief Archivist Hans 
Christian Bjerg (Danish Public Record Office) on Denmark, Mr Eero Elf
vengren (Finnish Institute of Military Sciences) on Finnish second world 
war historiography, Professor Emeritus Jarl Gallen (University of Helsin
ki) on Finland except the World War Il historiography, and Mr Terje Ha
rald Holm (Norwegian Defense Museum) on Norway. Arteus' accepted 
as well to act as co-ordinator of the work of preparing the papers. 

It was the original plan of the committee that all the papers should be 
published together, preferably as a book, for the convenience of resear
chers, teachers, and students. For certain reasons, the plan could not be 
realized. Three of the papers (those by Arteus, Bjerg, and Elfvengren) 
are to be found on the following pages; Bjerg's paper has been published 
in the Danish periodical Militaert Tidsskrift (1985:7); and Gallen will 
publish his paper at some later date, presumably in this journal. 
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Översikt över nyare finsk krigshistorisk forskning 

Av Eero Elfvengren 

1. Inledning

Till en början kan det konstateras att Finland är militärlitteraturens för
lovade land, och att speciellt mycket har skrivits om våra senaste krig. 
Det finns emellertid flera olika slag av sådan litteratur, och en betydande 
del består av krigsromaner eller memoarböcker. Fastän böcker av detta 
slag utan vidare faller utanför min översikt, blir så pass många beaktans
värda arbeten kvar i förhållande till antalet sidor som står till förfogan
de att jag varit tvungen att göra ett rätt snävt urval. Dessutom har jag i 
framställningen velat beakta några av de ur forskarens synpunkt mest 
centrala arbetena som berör Finlands krigstida sakerhetspolitik och det 
finska samhället åren 1939-1945. Tyngdpunkten är emellertid lagd på den 
krigshistoriska forskningen, och särskilt då på den som berör våra senaste 
krig. 

Helt allmänt kan man säga att om våra senaste krig finns det allmänna 
framställningar, arbeten om olika större delområden, historik över en
skilda strider eller truppförband, historik över truppslag, vapenslag och 
garnisoner (som i allmänhet täcker längre tidsperioder), historik över för
svarsmaktens olika institutioner samt memoarer och biografier. Fastän 
dessa verk i allmänhet baserar sig på arkivhandlingar, saknar en betydan
de del av dem fullständiga källhänvisningar. Detta försvårar naturligtvis 
böckernas användning och bedömningen av deras tillförlitlighet. Förutom 
vissa böcker som utländska forskare skrivit om vårt lands säkerhetspolitik 
och några verk som behandlar utländska truppf9rband som verkat i Fin
land, är litteraturen i allmänhet finskspråkig. Oversatta och redan från 
början för utländska läsare avsedda nyare krigshistoriska verk är verkli
gen få till antalet. Ur vårt lands synpunkt sett måste detta anses vara en 
allvarlig brist. 

För en person som noggrannare vill bekanta sig med finskspråkig 
krigshistorisk litteratur som skrivits efter utbrottet av andra världskriget, 
kan jag rekommendera följande bibliografier eller bibliografiska fram
ställningar: J. Vallinkoski & Henrik Schauman, Suomen Historiallinen 
Bibliografia. Finsk Historisk Bibliografi. Bibliographie Historique Fin
landaise.1926-19501-II, Forssa 1955-56; Paavo Lamminen, Suomen His
toriallinen Bibliografia. Finsk Historisk Bibliografi. Finnish Historical 
Bibliography. 1951-1960, Helsinki 1968; Tuula Rantanen & Leena Pärs
sinen, Suomen Historiallinen Bibliografia. Finsk Historisk Bibliografi. 
Finnish Historical Bibliography. 1961-1970, Helsinki 1983; Kristina Ny
man, Finland's War Years 1939-1945, A list of books and articles concern
ing the Winter War and the Continuation War, excluding literature in 
Finnish and Russian, Helsinki 1973, och Heikki Pohjanpää, Joukko-osas
tohistorioiden bibliografia. Sotahistoriallinen aikakauskirja 3, Joensuu 
1984. 
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Il. Finlands krig 1939-1945 
A. Allmänna framställningar

Den enda övergripande framställningen av senaste krig var länge 
Wolf. H. Halsti, Suomen sota 1939-1945. I. Talvisota 1939-1940, Il. Ke
säsota 1941 och III. Ratkaisu 1944 (Finlands krig 1939--45. I. Vinterkriget, 
Il. Sommarkriget, III. Avgörandet), Keuruu 1955-1957. skriven för en 
bred publik. Det är fråga om en allmän framställning, låt vara att för
fattaren i de olika delarna av serien koncentrerat sig på vissa delar av 
fronten och vissa skeden av krigen. Författaren gör även ett stort antal 
egna bedömningar av beslut och händelser. 

Arvi Korhonens bok Viisi sodan vuotta. Suomi toisen maailmansodan 
myrskyissä (Fem år av krig), Porvoo 1958, som utkom år 1958, fördelas 
till innehållet i två separata helheter. Den ca 80 sidor långa textdelen be
handlar krigen ur regeringens och högkvarterets synpunkt och i den illus
trerade delen, som består av närmare l 800 bilder, betraktas krigen ur 
"den okände soldatens" och civilbefolkningens synpunkt. Textdelens 
korthet begränsar naturligtvis omfattningen och djupet i behandlingen av 
händelserna. Det oaktat anses författaren i stort ha lyckats väl. 

Bristen på samtidigt tidsenlig och tillräckligt omfattande allmän fram
ställning avhjälptes genom Seppo Myllyniemis bok Suomi sodassa 
1939-1945 (Finland i krig), Keuruu 1982. Detta verk, som baserade sig på 
den nyaste forskningen, var en allmän framställning av den militära och 
politiska verksamheten under krigen. Boken anses vara en utomordent
ligt lyckad framställning och även en tillförlitlig handbok. Den behandlar 
emellertid inte det krigstida samhället som helhet utan begränsar sig till 
ett diplomati- och krigshistoriskt perspektiv. 

Boken Suomi sodassa. Talvi-ja jatkosodan tärkeät päivät (Finland i 
krig), Keuruu 1982, är mer omfattande än den ovannämnda, en över
gripande framställning av vårt lands öden under de senaste krigen, av or
sakerna till krigen och av vissa efterverkningar. Det är fråga om ett för 
allmänheten avsett samlingsverk, innehållande artiklar av olika specialis
ter. I verket ingår även en detaljerad - delvis till och med daglig krono
logi över krigets händelser. Förutom krigshistoria och diplomatisk his
toria behandlas i boken även hemmafronten, t. ex. livet där, den evakue
rade befolkningen, ransoneringen samt evakueringen av Lappland. 

B. Mer speciella arbeten

Av de till sitt ämne mer begränsade framställningarna av våra senaste krig 
må först nämnas Reino Arimos bok Suomen linnoittamisen historia 
1918-1944, Keuruu 1981. Där behandlas ett ämne som dittills hade till
dragit sig mindre uppmärksamhet, nämligen befästandet av Finlands 
land- och vattengränser från början av självständigheten ända till slutet av 
fortsättningskriget. Forskningen bygger i huvudsak på arkivmaterial, vil
ket kompletterats med intervjuer. Boken ger en utomordentligt nog
grann oeh klar bild av befästningsverksamheten i vårt land. Författaren 
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har emellertid undvikit kritik och bedömningar av den inverkan befäst
ningsarbeten hade på krigsoperationerna. 

Ett på sitt sätt intressant verk har skrivits av Jaakko Hyvönen: Koh
talokkaat lennot 1939-1944. Ilmavoimiemme Ientotoiminnassa surmansa 
saaneet, kadonneet, sotavankeuteen joutuneet sekä laskuvarjolla pelas
tautuneet, Vaasa 1982. Stödd på arkivhandlingar och intervjuer redogör 
han kortfattat för totalt 376 ödesdigra flygfärder från åren 1939-1945. På 
grund av ämnets omfattning har författaren varit tvungen att delvis be
gränsa sin behandling av ämnet. I verket ingår t ex ej sådana flygolyckor 
där människoliv icke gick förlorade. Därför framgår t ex inte den totala 
omfattningen av våra luftstridskrafters förluster i flygmateriel. 

Lottornas och Föreningen Lotta Svärds uppgifter, organisation och 
verksamhet bl a under våra senaste krig har behandlats av Vilho Lukkari
nen i Suomen latat. Lotta-Svärd-järjestön historia (Finlands lottar. His
torik över Föreningen Lotta Svärd), Porvoo 1981. Verket är pålitligt och 
ett prov på högklassig grundforskning, men långtifrån uttömmande: här 
finns utrymme för specialforskning. 

Något föråldrad men fortfarande värdefull är Hannes Raikkalas bok 
om skyddskårsorganisationen och dess verksamhet under krigen: Suo
jeluskuntien historia. III. Kamppaileva kansa (Skyddskårernas historia), 
Vaasa 1964. 

I Vilho Tervasmäkis arbete Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 
1939-1978. Puolustusministeriön historia. Il (Försvarsförvaltningen un
der krig och fred 1939-1978. Försvarsministeriets historia. II), Hämeen
linna 1978, behandlas utförligt bl a det krigstida försvarsministeriets 
uppgifter, organisation, ställning visavi högkvarteret, verksamhet etc. 

Vidare må nämnas Kullervo Killinens verk Miekka tuppeen. Poliittisen 
ja sotilaallisen johdon dualismi Suomen sodissa 1939-1944 (Den politiska 
och militära ledningens dualism i Finlands krig), Porvoo-Helsinki-Juva 
1983. Här granskas den militära och politiska ledningens roll i krigstida 
beslutsprocesser. Studien grundar sig på tidigare forskning och på memo
arlitteratur och inriktar sig främst på förhållandet mellan marskalk Man
nerheim och president Ryti. 

Om historikerna över de finska trupp- och vapenslagen kan man all
mänt konstatera att de har gjorts på beställning av gillen eller stiftelser, 
som stöder ifrågavarande trupp- eller vapenslag. Därför kan verkens om
fattning, innehåll m m variera mycket. De kan vara en författares eller 
flera författares verk. Författarna är i allmänhet officerare som tjänst
gjort eller tjänstgör inom trupp- eller vapenslaget. Kvaliteten är skiftan
de. I historikerna behandlas i allmänhet trupp- eller vapenslagets utveck
ling ända från början av vår självständighet, verksamheten vid dess för
band (motsv) bl a under krigen, de organisationsförändringar som skett, 
utbildningen och traditionerna. 

Följande historiker av denna sort har skrivits hos oss. Luftvärnsartil
leriets historik ingår i verket llmatorjuntajoukot 1925-1960, Helsinki 
1960. I Eero-Eetu Saarinens bok Pioneeriaselajin historia 1918-1968, Jy-
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väskylä 1975, behandlas mångsidigt ingenjörtruppernas verksamhet bl a 
under krigen. I det stora verket Suomen laivasto 1918-1968. 1-2, Helsinki 
1968, behandlar Kalervo Kijanen vår flotta, dess uppgifter och vad den 
uträttade under de senaste krigen. Finska pansartrupper behandlas i bo
ken Suomalaiset panssarivaunujoukot 1919-1969, Hämeenlinna 1969, 
skriven av P. Kantakoski. I ett samlingsverk (av K J Mikola, Y Pohjan
virta, 0 Lyytinen, J Perkki, A A Kantola & R Hyvärinen) Suomen ran
nikkotykistö 1918-1958, Helsinki 1959, skildras vårt kustartilleri. 

C. Vinterkriget 1939-1940

I Finland anser man allmänt att vi börjar få en pålitlig bild av vinterkrigets 
militära och politiska händelser. Naturligtvis måste man komma ihåg att 
forskningen inte kunnat utnyttja motståndarens dokument och att den 
sovjetiska litteratur om kriget som står till förfogande är knapp och mest 
består av memoarer. 

Av de allmänna framställningarna om vinterkriget bör främst nämnas 
det av Krigsvetenskapliga institutionens krigshistoriska byrå redigerade 
verket Talvisodan historia (Vinterkrigets historia). 1-4, Porvoo 
1977-1979. Verket grundar sig på arkivmaterial, vissa specialundersök
ningar och den mest centrala forsknings- och memoarlitteraturen. Sedan 
vinterkrigets utbrott dröjde det således 38 år, innan den första delen av 
krigets officiella historia blev publicerad. I den behandlas utförligt bl a 
finska försvarsmaktens organisation och operativa planer från 1920- och 
1930-talet ända fram till krigets utbrott. Verkets andra del skildrar krigs
operationerna på Karelska näset och den tredje operationerna mellan La
daga och Ishavet. I den fjärde delen behandlas olika vapenslag, befolk
ningsskydd, hemvärn, frivilligt försvar, krigsekonomL underhåll för ope
rationer och strider samt folkets livsmöjligheter under kriget. Vidare be
handlas där de politiska händelser och beslut som ledde till freden i Mosk
va samt civilbefolkningens evakuering, tillbakadragandet av vår arme in
nanför rikets nya gräns och högkvarterets organisation. I hela verket till
lämpas principen att beskriva händelserna utan kritik och jämförelse. 

I detta sammanhang må även de äldsta övergripande framställningarna 
av vinterkriget nämnas. Som den äldsta kan väl anses det av J O Hannula 
och B Fagerström redigerade verket Suomi taistelee kodin, uskonnon ja 
isänmaan puolesta 1939-1940 (Finland kämpar för hemmet, religionen 
och fosterlandet), Helsinki 1940. Detta verk är så till vida intressant att 
det uppenbarligen var speciellt avsett för utländska läsare. 1940 utkom 
boken på engelska och svenska samt följande år på tyska och ungerska. 

Ett annat tidigt arbete är den av W E Tuompo och V A M Karikoski re
digerade boken Kunnia - Isänmaa, Miten Suomi taisteli, Helsinki 1941. 
Det är ett verk av flera författare, i vilket kriget betraktas ur d_en högre 
militärledningens synvinkel. Boken har översatts till svenska: Ara - Fä
dernesland. Kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939-40, Helsing
fors 1942. 
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En mycket kortfattad äldre framställning har vi i J O Hannulas Neu
vostoliitto hyökkää Pohjolaan. Suomen-Venä.iän talvisota 1939-40 (Sov
jet attackerar Norden. Vinterkriget Finland-Sovjet), Helsinki 1944. 

Av forskningen om krigets politiska förspel och aspekter må först näm
nas det redan klassiska arbetet av Max Jakobson: Diplomaattien talviso
ta. Suomi maailmanpolitiikassa 1938-1940, Porvoo 1955. Författaren var 
den förste hos oss som ställde vinterkriget i det rätta storpolitiska per
spektivet. Boken har översatts till engelska, tyska och svenska (Vinterkri
gets diplomati 1939-1940, Stockholm 1967). 

Martti Häikiö belyser i sitt arbete Maaliskuusta maaliskuuhun. Suomi 
Englannin politiikassa 1939-40 (Från mars till mars. Finland i Englands 
politik), Porvoo 1976, den utrikespolitik som bedrevs av Englands och 
Finlands regeringar. Det bygger bl a på engelska dokument och är ett 
typiskt diplomatihistoriskt verk. 

I Keijo Korhonens Turvallisuuden pettäessä. Suomi neuvostodiploma
tiassa Tartosta talvisotaan. IL 1933-1939 (Finland i sovjetdiplomatin från 
Dorpat till vinterkriget), Helsinki 1971, behandlas grundligt utvecklingen 
av relationerna mellan Finland och Sovjetunionen före vinterkrigets ut
brott. Sovjetunionens Finlandspolitik ses där som en del av dess totala sä
kerhetspolitik. 

Jukka Nevakivi har i sitt arbete Apu jota ei pyydetty. Liittoutuneet ja 
Suomen talvisota 1939-1940 (De allierade och Finlands vinterkrig), Hel
sinki 1972 baserat på engelska och finska arkiv som just då hade öppnats 

behandlat vinterkriget ur ett vidare perspektiv. Han granskar speciellt 
de allierades inställning till vårt krig. Boken har översatts till engelska: 
The Appeal that was never made. The Allies, Scandinavia and the Finnish 
Winter War 1939-1940, London and Worcester 1976. 

I sitt verk Saksa ja Suomen talvisota (Tyskland och Finlands vinter
krig), Helsinki 1975, behandlar Risto O Peltovuori Tysklands förhållande 
till Finlands vinterkrig och de realpolitiska faktorer som präglade detta. 
Särskilt beaktas förhållandets ekonomiska aspekter samt opinionsbild
ningen i sammanhanget. 

Av specialforskning som gäller vinterkriget vill jag nämna Y A Järvi
nens verk Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa, Porvoo 1948. 
Författaren granskar sakkunnigt och grundligt den militära taktik som 
båda parterna använde i kriget. Verket har översatts till svenska: Finsk 
och rysk taktik under vinterkriget, Tammerfors 1949. 

I boken Talvisodan kuva. Ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien kuvaukset 
Suomesta 1939-1940 (Utländska krigskorrespondenters beskrivningar 
från Finland), Forssa 1975, har Martti Julkunen ingående undersökt den 
krigstida informationsverksamheten. Han har sökt beskriva de utländska 
krigskorrespondenternas syn på finnarnas segrar och nederlag med hjälp 
av gängse metoder i social- och opinionshistoria. Arbetet är intressant 
inte minst såtillvida att den bild av vinterkriget som skapades av dessa 
korrespondenter alltfort är livskraftig utomlands. 

Risto Pajaris verk Talvisota il massa (Vinterkriget i luften), Porvoo 
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1971, var den första grundliga och övergripande framställningen av luft
kriget. Detta relateras till den totala krigföringen och beskrivs alltså inte 
enbart ur luftstridernas och bombningarnas sy11vinkel. 

Som ett grundläggande verk om vårt försvar på 1930-talet framstår 
Kari Selens C G E Mannerheim ja hänen puolustusneuvostonsa 
1931-1939 (Mannerheim och hans försvarsråd), Keuruu 1980. Boken in
nehåller mycket detaljerad information om försvaret på 1930-talet och 
baserar sig på ett omfattande arkivmaterial. Genom den får vi bl a en dju
pare inblick i de händelser som utlöste vinterkriget. 

Då man betraktar historikerna över olika truppenheter i vinterkriget, 
frapperas man av deras stora antal. De har i allmänhet kommit till stånd 
på uppdrag av den ifrågavarande truppenhetens traditionsförening eller 
historiekommitte. Utgångspunkten, de ekonomiska resurserna och ända
målet kan vara mycket olikartade - och följaktligen även resultaten. 

Kritiskt kan man konstatera att vi saknar historiker över vinterkrigets 
högre förband (fördelningar och större). Däremot har det skrivits historik 
över krigets legendariska strider. Så behandlas t ex striderna vid Summa 
på det Karelska näset i Jaakko Hakalas och Martti Santavuoris verk Sum
ma. Kertomus 3. (6.) ja 5. Divisioonan vaiheista talvisodassa 1939-1940 
(Summa. Berättelse om 3:e (6:e) och 5:e divisionens öden i vinterkriget), 
Helsinki 1960. Striderna vid Taipale beskrivs i B G Geijers bok Vinterkri
gets Taipale. En studie av det sega försvarets påfrestningar, Tammerfors 
1955. E Palolampi behandlar striderna vid Kollaa i boken Kollaa kestää. 
Kertomuksia Kollaanjoen rintamalta, Porvoo 1940. Boken har också 
översatts till tyska och svenska (Kollaafronten håller, Stockholm 1941). 
E W Kukkonen beskriver i Tolvajärven ja Ilomantsin taistelut vv. 
1939-40, Helsinki 1955, strider som utkämpades i de nämnda områdena. 
Striderna i Suomussalmi och Kuhmo skildras i Veikko Karhunens Raatte
en tie. Kajaanin pataljoona (IV/KT-Pr) Suomussalmen taisteluissa talvi
sodassa, Porvoo 1970 och Raatteentieltä Turjanlinnaan, Porvoo 1974. 

Egentliga historiker över truppenheter har skrivits om infanteri- och 
fältartilleriregementen, bataljoner, artilleridivisioner och även om kom
panier och batterier. Dessutom kan det finnas flera arbeten om samma 
trupp. Till slut kan det nämnas att det på senare tider har utkommit böc
ker, som beskriver vad männen från någon viss socken eller något visst 
område upplevde under våra krig. Härvid har man varit tvungen att skild
ra olika truppenheters verksamhet i ett enda verk, eftersom inte alla or
tens män tjänstgjorde vid samma enhet. 

D. Fortsättningskriget 1941-1944

Tidigare har jag konstaterat att vi börjar få en pålitlig bild av vinterkrigets 
militära och politiska händelser. Detsamma kan inte sägas om fortsätt
ningskriget. Speciellt den militärpolitiska utvecklingen under månaderna 
före krigsutbrottet är hos oss alltfort en mycket aktuell och omtvistad frå
ga. 
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Av de övergripande framställningarna om fortsättningskriget må först 
nämnas det av Krigsvetenskapliga institutionens krigshistoriska byrå redi
gerade samlingsverket i elva delar: Suornen sota 1941-1945, Helsinki & 
Kuopio 1951-1975. Det är fråga om en för den stora publiken avsedd of
ficiell historia över kriget oeh krigsoperationerna, ett slags handbok utan 
kritiska ställningstaganden. I första delen av verket behandlas Finlands 
försvarsfråga efter vinterkriget och det andra krigets utbrott, i andra de
len Ladoga-Karelens erövring och framryckningen på Olonetsnäset, i 
tredje delen erövringen av Karelska näset, i fjärde delen Karelska armens 
framryekning på Maaselkänäset, i femte delen krigsoperationerna mellan 
Seesjärvi och Ishavet 1941, i sjätte delen ställningskriget på Iandfronter
na, i sjunde delen ryssarnas storoffensiv på Karelska näset 1944, i åttonde 
delen krigsoperationerna mellan Ladoga och Ishavet under åren 
1944-1945, i nionde delen sjöstridskrafterna, luftstridskrafterna, hem
matrupperna och kvinnoorganisationerna, i tionde delen andra vapenslag 
(motsv) samt i elfte delen krigsekonomin och underhållstjänsten. Till 
följd av att sovjetiskt källmaterial varit otillgängligt, baserar sig verket i 
huvudsak på finskt källmaterial och representerar nästan bara det finska 
perspektivet. Redogörelsen rör sig inte på lägre nivå än bataljonsled
ningsorganen. Som helhet kan man säga att boken erbjuder en stomme 
för specialforskningen om kriget och för en bedömande och jämförande 
utredning av krigshändelserna. 

Eero Kuussaari och Vilho Niitemaa har skrivit Suomen sota vv. 
1941-1945. Maavoimien sotatoimet, Helsinki 1948, som är en kortfattad 
översikt över fortsättningskriget. Där beskrivs de stora dragen av armens 
operationer. Sjö- och luftstridskrafterna har behandlats endast i sam
manhang med dessa operationer. Boken är baserad bl a på anteckningar 
som författarna gjorde under kriget. Den har också översatts till svenska: 
Finlands krig 1941-1945. Landstridskrafternas operationer, Helsingfors 
1949. 

I detta samband är det väl på sin plats att nämna det av Olli Vehviläi
nen redigerade verket Jatkosodan kujanjuoksu, Juva 1982, en samling ar
tiklar av Andra världskrigetprojektets styrelse eller av medlemmar i dess 
forskarseminarium. Alla nio artiklarna är separata och står i samband 
med varje författares eget forskningsarbete. Syftet har varit att belysa 
kriget även ur en annan synvinkel än diplomatins och krigföringens. Så
lunda behandlas bl a fortsättningskrigets ekonomiska följder, de inrikes
politiska fronterna under kriget, det militära samarbetet mellan Tyskland 
och Finland, det tryck som stridsviljan utsattes för samt Finlands lös
göring ur kriget. 

Översikten av specialarbetena över fortsättningskriget kan man lämpli
gen börja med Per-Olof Ekmans Sjöfront. Sjökrigshändelser i Norra Os
tersjöområdet 1941-1944, Jakobstad 1981. Verket anses vara den bästa 
översiktliga beskrivningen av sjökrigsoperationerna som hittills ut
kommit. Verket baserar sig delvis på oanvänt källmaterial, och förfat-
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taren har synnerligen grundligt satt sig in i den relevanta sovjetiska lit
teraturen. 

Y A Järvinen granskar sakkunnigt i boken Jatkosodan taistelut. Jat
kosodan taktiikkaa ja tapahtumia (Kriget fortsätter), Porvoo 1950, den 
finska och sovjetiska taktiken och belyser den med stridsanalyser. Boken 
har översatts till svenska. 

1961 konstaterades det i en översikt att "frågan om hur Finland råkade 
in i fortsättningskriget har varit en av de mest omstridda i vår utrikespo
litiska diskussion". Det kan sägas att saken ännu 1984 är i samma läge. 
Den förste som började forska i denna fråga var Arvi Korhonen, som på 
grundval av det rätt så bristfälliga källmaterial som stod till förfogande 
skrev Barbarossa-suunnitelma ja Suomi. Jatkosodan synty, Porvoo 1961. 
Fastän åsikterna om författarens tolkning varierar, är boken ett grundläg
gande verk i sammanhanget. Den har också översatts till svenska: Bar
barossaplanen och Finland, Tammerfors 1963. 

I sitt arbete Suur-Suomen kahdet kasvot. Itä-Ka�jalan siviiliväestön 
asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941-1944 (Ostkarelska civilbe
folkningens ställning i den finska ockupationsförvaltningen), Keuruu 
1.982, behandlar Antti Laine synnerligen ingående finnarnas verksamhet i 
Ostkarelen, den förfinskningspolitik som riktades mot östkarelare och 
hur dessa reagerade på detta, och annat, tryck. 

I Ohto Manninens verk Suur-Suomen ääriviivat. Kysymys tulevaisu
udesta ja turvallisuudesta Suomen Saksan-politiikassa 1941 (Frågan om 
framtiden och säkerheten i Finlands Tysklandspolitik), Jyväskylä 1980, 
behandlas grundligt vad den finska regeringen och militärledningen ville 
uppnå genom sitt krigsdeltagande, och hur dessa syften förändrades un
der intryck av krigsutvecklingen och Tysklands agerande. 

I boken Toteutumaton valtioliitto. Suomi ja Ruotsi talvisodan jälkeen 
(Finland och Sverige efter vinterkriget), Rauma 1977, behandlar samme 
författare den bekanta planen 1940 att bilda ett statsförbund mellan Fin
land och Sverige och hur den misslyckades. Boken bygger på ett brett 
källmaterial. 

Jukka Nevakivi fortsätter i Ystävistä vihollisiksi. Suomi Engiannin po
litiikassa 1940-1941 (Finland i Englands politik), Helsinki 1976, närmast 
där Martti Häikiö i sin utredning om vinterkriget slutade. Med hjälp av 
arkivmaterial följs utvecklingen av Englands och Finlands politiska för
hållande från slutet av vinterkriget fram till Englands krigsförklaring den 
6 december 1941. 

KL Oesch ger i sin bok Suomen kohtalon ratkaisu kannaksella v. 1944, 
Helsinki 1956, en mångsidig och grundlig översikt av situationen på Ka
relska näset 1944. Författaren utsågs den 14 juni 1944 till befälhavare för 
trupperna på Karelska näset, sedan den ryska storoffensiven börjat och 
situationen plötsligt blivit kritisk efter att finnarnas främsta försvarslinje 
brutit samman. Under ledning av författaren stabiliserades läget och vann 
finnarna en avgörande avvärjningsseger vid striderna i Tali-Ihantala och 
Vuosalmi. Förutom beskrivningen av krigsoperationerna får vi en nog-
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grann analys av orsak och verkan i händelseförloppet. Boken har över
satts till tyska och svenska (Finlands öde avgöres på Näset år 1944, Borgå 
1957). 

Risto Pajaris arbete Jatkosota ilmassa (Fortsättningskriget i luften), 
Juva 1982, utgör en fortsättning på hans arbete Talvisota ilmassa (Vin
terkriget i luften). Boken ger en både detaljerad och överskådlig fram
ställning av våra luftstridskrafters verksamhet under fortsättningskriget. 
Den är baserad på ett omfattande finskt arkivmaterial och på utländsk, 
inte minst sovjetisk, litteratur samt präglad av stark källkritik. 

I boken TK-miehet jatkosodassa. Päämajan kotirintaman propaganda 
1941-1944 (Högkvarterets propaganda vid hemmafronten), Keuruu 1974, 
har Touko Perko behandlat armens informationsorganisation under fort
sättningskriget, med särskild hänsyn till informatörerna, dvs stridsfoto
grafer och stridsreportrar vid informationskompaniet, s k  TK-män. Deras 
uppgift var uttryckligen att sköta propagandan gentemot hemmafronten, 
den egna civilbefolkningen. Författaren behandlar sitt ämne som histori
ker och utnyttjar press- och kommunikationsforskningens metoder, så
som t ex kvantitativ innehållsanalys. 

Tuomo Polvinens trilogi Suomi kansainvälisessä politiikassa. I: 
1941-1943. Barbarossasta Teheraniin, II: 1944. Teheranista Jaltaan och 
III: 1945-1947. Jaltasta Pariisin rauhaan (Finland i den internationella 
politiken. Från Barbarossa till Teheran. Från Teheran till Jalta, Från Jal
ta till freden i Paris), Juva 1979-81, kan sägas vara en klassiker i fråga om 
fortsättningskrigets och den omedelbart efterföljande tidens politiska his
toria. Arbetet ger en grundlig översikt över Finlands utrikespolitiska si
tuation under åren 1941-1947, betraktad även ur stormakternas syn
vinkel. Det bygger på ett omfattande tyskt, engelskt, amerikanskt och 
finskt källmaterial. För den sovjetiska utrikespolitikens del har förfat
taren varit tvungen att använda källpublikationer och memoarer. I boken 
framgår både vilken obetydlig faktor Finland är i stormaktspolitiken och 
hur fruktbar den stormaktspolitiska synvinkeln är för att förstå Finlands 
historia. 

I Alpo Rusis Lehdistösensuuri jatkosodassa. Sanan valvonta sodankä
ynnin välineenä 1941-1944 (Presscensuren i fortsättningskriget), Koke
mäki 1982, behandlas den av statsmakten utövade presscensuren. Boken 
ger en klar bild av censurens förutsättningar, syften och verksamhet. 
Censuren i Finland strävade generellt efter att påverka pressen på för-. 
hand, eller m a o att åstadkomma ett slags pressens självcensur. Boken 
kompletterar den forskning om censuren som tidigare gjorts. 

I arbetet Propaganda rintamajoukoissa 1941-1944, Suomen armeijan 
valistustoiminta ja mielialojen ohjaus jatkosodan aikana (Propagandan 
för trupperna vid fronten), Keuruu 1976, behandlar Esko Salminen 
grundligt och kringsynt armens upplysningsverksamhet och bearbetning 
av sinnesstämningarna. Vi får en utförlig beskrivning av organisationen, 
metoderna och de krav som ställdes på de ansvariga officerarna. 

Syftet med Helge Seppäläs Taistelu Leningradista ja Suomi (Kampen 
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om Leningrad och Finland), Porvoo 1969, har varit att i huvudsak baserat 
på sovjetisk forskning ge en totalbild av det inflytande som Finlands geo
grafiska läge, och i synnerhet närheten till Leningrad, har på landets 
öden. 

I boken Kesäkuun kriisi 1944 (Krisen i juni 1944), Helsinki 1967, analy
serar Martti V Terä händelserna då Sovjetunionen påbörjade sin stor
offensiv, som var avsedd att bli avgörande, på Karelska näset. Förfat
taren korrigerar några uppfattningar, som dittills varit rådande, främst 
att tyskarna skulle bära skulden till finnarnas inledande motgångar, samt 
kritiserar den finska armens gruppering före ryssarnas anfall. 

Vad gäller historikerna över fortsättningskrigets olika strider eller 
truppenheter, hänvisas till motsvarande stycke om vinterkriget. Arbe
tena innehåller vanligen en beskrivning av den ifrågavarande enhetens 
strider jämte fotografier, kartor och ofta matrikel uppgifter. Det finns 
emellertid fler fördelningshistoriker från fortsättningskriget än från vin
terkriget. 

E. Kriget i Lappland 1944-1945

Kriget i Lappland mot tyskarna 1944-1945 kom på sin tid i skuggan av 
andra händelser och förblev något relativt främmande för huvuddelen av 
vårt folk, som ju bodde i södra Finland. Det finns ej heller många forsk
ningsarbeten om detta krig, och det förbigås nästan helt i Suomen sota 
(ovan). I Risto Pajaris Jatkosota ilmassa (ovan) redogörs dock för luft
verksamheten under Lapplandskriget. 

Huvudarbetet på området är Sampo Ahtos Aseveljet vastakkain. La
pin sota 1944-1945 (Kriget i Lappland), Hämeenlinna 1980 där han kor
rigerar den tidigare bilden av krigsoperationerna i norr. Han bygger i hu
vudsak på tidigare opublicerat tyskt källmaterial. Arbetet gör såtillvida 
epok i Finland, som författaren har haft till sitt förfogande de båda stri
dande parternas jämförelsevis fullständiga handlingar och krigsdagböc
ker. 

Till slut kan här nämnas Martti Ursins arbete Pohjois-Suomen tuhot ja 
jälleenrakennus saksalaissodan 1944-1945 jälkeen (Norra Finlands öde
läggelse under och återuppbyggelse efter tyska kriget), Rovaniemi 1980, 
vars innehåll framgår av titeln. 

III. Tiden efter krigen

Tiden efter år 1945 har blivit jämförelsevis lite studerad i Finland. Detta 
beror naturligtvis på det korta tidsperspektivet och på att handlingarna är 
sekretessbelagda, men också på att forskningen om krigen har förbrukat 
väldigt mycket kraftresurser. Dock behandlas tiden efter år 1945 i flera 
historiker över vapenslag och truppförband samt i historiker över för
svarsmaktens institutioner och skolor. 

En beskrivning av försvarsmakten efter 1945 ges i det av Krigsveten
skapliga institutionen redigerade verket Suomen puolustusvoimat ennen 
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ja nyt (Finlands försvarsmakt då och nu), Porvoo, Helsinki & .Tuva 1982. 
Det är fråga om en illustrerad bok avsedd för den stora publiken samt för 
dem som fullgör sin värnplikt eller redan fullgjort den. Den består av dels 
en historisk översikt, dels en beskrivning av dagens försvarsmakt. Den 
historiska delen skildrar tillkomsten och utvecklingen av det självständiga 
Finlands försvarsmakt. Verket är för närvarande den bästa övergripande 
framställningen av vår försvarsmakt efter 1945 och kanske för hela själv
ständighetsperioden. 

Helge Seppäläs bok Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka ja strategia 
(Det självständiga Finlands försvarspolitik och strategi), Porvoo 1974, ut
gör en analytisk men lättläst historik över vårt lands säkerhetspolitik se
dan 1917. Boken har ett stort historiskt perspektiv och sin tyngdpunkt på 
utrikespolitiken. 

Av specialforskning bedriven efter krigen kan nämnas som en helhet 
för sig den som gäller åren 1944-1948, "de osäkra tiderna". Händelserna 
under denna tiden har under de senaste åren utsatts för ökat intresse i 
Finland och lett till livlig diskussion. 

Reijo Ahtokari har i sin bok Asekätkentäjuttu (Vapensmusselaffären), 
Helsinki & Porvoo 1971, behandlat den s k vapensmusselaffären, d v s
uppläggningen av materielförråd i olika delar av landet hösten 1944 som 
en militär säkerhetsåtgärd för den händelse att sovjettrupperna skulle oc
kupera landet. Det är en kortfattad och inte särskilt djupgående fram
ställning av idens uppkomst, genomförande och avslöjande, de inhemska 
och utländska reaktionerna samt rättegången i målet. 

I verket Valvontakommission aika (Kontrollkommissionens tid), Por
voo 1969, ger Aulis Blinnikka en allmän översikt av åren 1944-1947 i sam
band med en studie av de allierades kontrollkommissions verksamhet. 
Boken innehåller mycket information om vår försvarsmakt efter krigen. 

Som en följd av de allierades politik mot s k krigsförbrytare erhöll de 
finska myndigheterna av kontrollkommissionen hösten 1944 en lista, 
känd som lista 1, med omkring 60 namn. Enligt order av kontrollkom
missionen skulle de i listan upptagna "krigsförbrytarna" (med bl a två ge
neraler) anhållas för att senare bli dömda. Ingen blev emellertid över
lämnad till Sovjetunionen, och de flesta av de anhållna frikändes i sinom 
tid i brist på bevis. Denna händelse och fångarnas öden behandlas av Lau
ri Hyvämäki i boken Lista l:n vangit. Vaaran vuosina 1944-48 sotarikok
sista vangittu jen suomalaisten sotilaiden tarina (Fångarna på lista 1), Es
poo 1983. Hyvämäkis arbete utkom redan år 1957 i en upplaga av 300 
exemplar. Hannu Rautkallio har kompletterat boken och bearbetat den 
för kommersiell utgivning. 

I Jukka Tarkkas arbete 13. artikla. Suomen sotasyyllisyyskysymys ja li
ittoutuneiden sotarikospolitiikka vuosina 1944-1946 (Finlands krigsan
svarighetsfråga och de alliei:ades politik i krigsförbrytelsefrågan), Hel
sinki 1977, utreds hur det kom sig att artikeln 13 om krigsförbrytelser i 
det preliminära fredsfördraget, som 1944 slöts mellan Finland och Sovjet
unionen, utvidgades att omfatta även politisk verksamhet. Denna tolk-
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ning berodde i sista hand på den gemensamma allierade politiken i krigs
förbrytarfrågan. En analys av vår krigsansvarighetsfråga utgör under
sökningens kärnlinje, och härvid har författaren sökt identifiera de ele
ment som var gemensamma för de rättegångar som de allierade organise
rade mot den politiska och militära ledningen i Tyskland och i de länder 
som kämpat på dess sida. Det framgår bl a av boken att Finland klarade 
sig synnerligen väl ur denna krisperiod. 

Om de krigshistoriska specialforskningsarbeten som berör tiden efter 
andra världskriget skall endast helt allmänt konstateras, som jag tidigare 
nämnt, att vi har några historiker över vapenslag, som i tiden sträcker sig 
till de senaste decennierna. Likaså finns det ett stort antal historiker över 
truppförband, militärskolor och andra försvarsinstitutioner. I detta sam
manhang skulle jag också vilja omnämna historikerna över garnisonerna. 
1981 utkom nämligen Stig Roudasmaas bok Oulun varuskunnan historia 
(Historia om Uleåborgs garnison), Kemi 1981. Det var den första histori
ken specifikt över en garnison. I den har författaren skildrat militära hän
delser i anslutning till Uleåborg med början under 1300-talet samt till
komsten och utvecklingen av Uleåborgs garnison: de truppförband som 
förlagts dit, kasernbyggnadsverksamheten m m. Jag antar att flera his
toriker över garnisoner kommer att skrivas i framtiden. 

IV. Biografier

Det är naturligt att börja redogörelsen för den personhistoriska litteratu
ren med arbeten om Mannerheim. I de tre sista delarna av Stig Jäger
skiölds monumentala biografi Fältmarskalken. Gustaf Mannerheim 
1939-1941, Helsingfors 1975, Marskalken av Finland. Gustaf Manner
heim 1941-1944, Keuru 1979, och Från krig till fred. Gustaf Mannerheim 
1944-1951, Keuru 1981, presenteras ny information om hans verksamhet 
som överbefälhavare och politisk ledare under krigen, som republikens 
president och som privatperson. Därutöver får vi i dessa verk också en 
rätt bred framställning av Finlands politiska historia under perioden. 

Matti Alajokis bok Tykistönkenraali Vilho Petter Nenonen (generalen 
av artilleriet Vilho Petter Nenonen), Keuruu 1975, är en biografi över 
den man som byggde upp det självständiga Finlands artilleri och samtidigt 
något av en truppslagshistorik. 

Utgivarna av verket Paavo Talvela, Sotilaan elämä. Muistelmat I-Il. 
(Paavo Talvela. En soldats liv. Memoarer), Jyväskylä 1976-1977, har på 
grundval av de dokument och dagboksanteckningar som hittats bland 
ifrågavarande persons efterlämnade papper presterat en enhetlig skild
ring av generalen, av infanteriet Paavo Talvelas liv och verksamhet. Ver
ket blir särskilt intressant därigenom att Talvela var "Tolvajärvis hjälte" 
från vinterkriget samt en mycket central person i våra förbindelser med 
Tyskland 1940-1941 och speciellt då tyskarnas genomfartstrafik ord
nades. Vidare förde han befälet över den kil som drevs in i Syväri och var 
förbindelseofficer i Tyskland åren 1942-1944. 
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Generallöjtnant W E Tuompo verkade under hela fortsättningskriget 
vid högkvarteret som chef för kommando-staben. Han gjorde noggranna 
anteckningar om krigets händelser och om sina intryck och tankar under 
krigstiden. Mannerheim har en central roll i hans bok Päiväkirjani pääma
jasta 1941-1944 (Min dagbok om högkvarteret), Porvoo 1968, som base
rar sig på dessa anteckningar. Dagboken ådagalägger att Mannerheim i 
stora militära och politiska frågor var mer framsynt än sina medhjälpare. I 
boken får vi också en bild av den högsta militärledningens inbördes rela
tioner och vardagliga arbete. 

I Einar W Juvas bok Rudolf Walden 1878-1946, Porvoo 1957, behand
las bl a denna förutvarande Fredrikshamnskadetts och industridirektörs 
verksamhet som överbefälhavarens förtroendeman hos regeringen under 
vinterkriget och senare som försvarsminister, då han likaså företrädde 
högkvarter�_ts synpunkter. 

I Hugo Ostermans memoarverk Neljännesvuosisata elämästäni, Por
voo 1966, belyses inte minst vinterkriget. Under dess tidigare skede förde 
författaren befälet över Näsets arme. Tyngdpunkten i framställningen lig
ger på krigsoperationerna och deras ledning. Författaren betraktar hän
delserna kritiskt och redovisar meningsskiljaktigheter mellan överbefäl
havaren och honom själv. Verket har också översatts till svenska: Frihet 
och försvar. Ett kvarts sekel ur mitt liv, Helsingfors 1967. 

Harald Öhqvist har också utgivit ett memoarverk: Vinterkriget 
1939-40 ur min synvinkel, Helsingfors 1949. Författaren verkade under 
kriget i Viborgstrakten, där han ledde IL Armekåren. Boken är baserad 
på dagboksanteckningar gjorda av författaren under kriget. Den är dispo
nerad i tre delar. Först redogörs ingående för vår försvarsberedskap före 
kriget. Därefter får vi en översikt över krigshändelserna. Och slutligen 
uttrycker författaren sina personliga tankar om vilka lärdomar kriget gav 
oss, om de brister som visade sig och om orsakerna till dessa. 

V. Slutord

Jag har i min översikt haft som huvudsyfte att presentera och även i nå
gon mån bedöma de viktigaste militärhistoriska verken rörande tiden ef
ter andra världskrigets utbrott. I Finland karaktäriseras den militärhis
toriska forskningen av mångfald, men också av ojämnhet. Inte minst där
för återstår mycken oröjd mark för sådan forskning. 
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Norsk militaerhistorisk forskning i det 20. århundre 
Av Terje Harald Holm 

Innleclning 

Da jeg tok fatt på denne oppgaven stilte jeg meg spoersmålet, og mange 
andre har også lurt på det samme: Er det skrevet tilstrekkelig mye vitens
kapelig norsk militaerhistorie i dette århundret til at en analyse av den vi! 
fylle 20 sider? Selvsagt er det skrevet mange artikler og boeker om milita
ere emner, men det er et faktum at det meste som er skrevet, ikke kan 
sies å vaere egentlig vitenskapelige arbeider. Det må også understrekes at 
norske faghistorikere i svaert liten grad har interessert seg for militaerhis
torien. Den har naermest vaert et tabu, og det er mange innen historievi
tenskapen i Norge som er så godt som blanke når det gjelder den milita
ere historie innen sin spesialperiode. 

Men det er hva som er skrevet, som skal danne hovedgrunnlaget for 
dette föredraget, selvom det vil vaere noedvendig å peke på områder der 
det så avgjort burde ha vaert utfoert forskningsarbeider. 

Jeg har under arbeidet sett meg noedt til å ta med mer almene og popu
laervitenskapelige arbeider i tillegg til de vitenskapelige. På bakgrunn av 
det utvalget av litteratur jeg har foretatt, håper jeg å kunne gi et tverr
snitt av hva som er gjort i Norge de siste 80 år. 

Avgrensing 

Jeg har under arbeidet vaert underlagt visse ytre begrensende faktorer 
som har gjort det noedvendig med en avgrensing av emnet: Det er milita
eretatens historie i fred og krig, samt dens forhold til det sivile samfunn 
jeg har definert som militaer historie. Naer beslektede temaer som uten
riks- og sikkerhetspolitikk har jeg ikke kunnet avse tilstrekkelig tid til. 
Arbeider av denne karakter boer derfor på et senere tidspunkt behandles 
i et liknende forum som dette. 

Militaerhistorisk forskning i dag 

Hvor drives det mi!itaerhistorisk forskning i Norge i dag? I 1980 ble For
svarets Krigshistoriske Avdeling (FKA) nedlagt og Forsvarshistorisk 
Forskningssenter overtok. Målsettingen er å drive strategiske og militaer
historiske studiet med et samtidshistorisk tyngdepunkt. Den vitenskape
lige siden er vesentlig styrket ved omleggingen (en forskningssjef og to 
forskere, alle med sivil forskerkompetanse, mot tidligere en forsker). 
Personlig hadde jeg sett at forskningssenteret allerede i utgangspunktet 
hadde fått en videre tidsramme å arbeide innenfor. 

Ved siden av dette senteret har vi Forsvarsmuseet, men i oeyeblikket 
er ingen av stillingene her formelt pålagt å drive historieforskning. Norges 
Hjemmefrontmuseum er bedre stillet i så måte, men museets begrensede 
tidsperiode (1940-1945) tilsier at noen bred militaerhistorisk forskning 
blir det ikke snakk om der heller. En annen stilling som er tillagt ansvar 
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på det militaerhistoriske felt, er arkivaren for de militaere arkivene på 
Riksarkivet i Oslo. 

På universitetsplan er interessen liten, om enn det fra tid til annen duk
ker opp en hovedoppgave med emne fra militaerhistorien. Unntak her er 
den annen verdenskrig, spesielt forspillet og Hjemmefrontens virksom
het. Disse temaene er populaere, noe som etterhvert vi! gi oss en bred 
dekning av disse forholdene. 

En oppsummering gir oss: laber interesse for faget og ikke så svaert go
de betingelser til å utvikle et forskermiljoe med bred militaerhistorisk in
teresse. 

Hva er skrevet? 

En naturlig vei inn i norsk militaerhistorie går gjennom Norsk militaerhis
torisk bibliografi. ll I den finnes over 6000 bok- og artikkeltitler. Selvom 
ende! titler går igjen på flere steder, gir antallet en pekepinn om stoer
relsen av militaerlitteraturen. Når det legges til at langtfra alt er kommet 
med, sier det seg selv at noen totalgjennomgang ikke er mulig. 

Bibliografien er delt i 14 hovedkapitler. Ett av disse er kalt Norsk 
krigshistorie. Kapitlet fyller 108 sider. De tre neste kapitlene, som tar for 
seg Utkommanderingen til Skåne (1848) og til Slesvig (1849-1850), Noey
tralitetsvern og Militaere tiltak i 1905, fyller tilsammen bare 8 sider. Noen 
egen del avsatt til militaerhistorien utenom krigene finnes ikke. Oensker 
man historiske arbeider om den fredelige, eller skal vi si daglige, virksom
heten må vi lete under kapitler som: Forsvaret som etat, Militaer lokal
historie og Bidrag fra militaer side til utvikling på sivile samfunnsområ
der. 

Men bare et fåtall av artiklene/boekene under disse rubrikkene er his
toriske arbeider. Brorparten er skrevet, ikke om noe som har föregått, 
men som innlegg i en pågående debatt. De beskriver altså noe som skjer i 
forfatterens samtid. At slike arbeider i dag kan hjelpe en forsker til å få 
klarhet i standpunkter, hendelser etc, berettiger at de nå blir tatt med i 
bibliografien, men de er kilder, ikke historiske arbeider. Ett eksempel på 
artikkeltypen er J C Raeder: Bidrag til at Fremskynde en tidsmaessig 
Ordning af Norges Forsvarskrefter, skrevet i 1859. Eller for å klargjoere 
enda noe mer, en artikkel om våre dagers stadige ubåtsbesoek: Nå må 
Norges ubåtberedskap bli bedre: Det finnes også historiske framstillinger 
innen disse kapitlene, men de er i mindretall. 

Inndelingen av boka gir indirekte en pekepinn om hvilken del av milita
erhistorien man har vaert opptatt av i Norge: Det er krigene, våre kriger 
som er kjernen og som det er blitt skrevet historie om. Videre vi! en grov 
og meget generell analyse av disse krigsframstillingene gi som resultat at 
stoerstedelen er berettende om selve hendelsene. Det er konkrete drama
tiske begivenheter man har skildret. Et viktig moment har ofte vaert 
framstillingenes moraliserende aspekt. Rensikten med skrivningen har 
stort sett vaert å motivere til oekt innsats på forsvarssiden i forfatterens 
samtid. 
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Klassisk i så måte er p0lemikken mellom davaerende sjef for Krigshis
torisk A vdeling J Schioetz og davaerende major A Haugan i 50-årene. 2i 

Haugan hevdet at Forsvarets Krigshistoriske Avdelings (FKA) framstil
ling av kampene i 1940 var farlig, da den etter hans mening forsoekte å 
dekke over at det gikk riv ruskende galt i 1940. Dette gjorde man ved 
å sterkt understreke at det ble kjempet, at det var stor innsatsvilje osv. 

Til dette mente J Schioetz at selvom vi led et militaert nederlag i 1940 
så måtte framstillingen av det vaere slik at vi unngikk uttalelser som "det 
nytter ikke" fra de som leste boekene. Schioetz ville at framstillingene 
skulle vaere positive i grunntonen: På tross av at nordmennene hadde 
mange odds mot seg, ble kampen tatt opp, og man gjorde en god innsats 
mange steder. 

Men i et slikt bilde försvinner den kritiske analyse. Som Haugan skrev, 
man blir mer opptatt av innsatsen til den sammenraskede styrken på 
Midtskogen, enn av hvordan det tyske fallskjermkompaniet kunne kjoere 
så langt gjennom norskkontrollert område foer det ble stanset. Tross alt 
opererte tyskerne i dette tilfellet over 150 kilometer foran egne fremste 
linjer. 

Det at de fleste arbeidene av historisk art dreier seg om krigene og ikke 
om försvarsmakten i fredssamfunnet, kommer hoeyst sannsynlig av at det 
vesentlig er militaerpersoner, og ikke sivile historikere, som har skrevet 
om vår militaere historie. Offiseren har vaert opptatt av krigen. Klart for
mulert kommer dette til uttrykk i en artikkel av J Schioetz (foroevrig en 
av de mest markante og produktive forfattere innen militaerhistorieskriv
ningen i Norge). Artikkelen sto i Norsk Militaert Tidsskrift (NMT) i 1919 
og var et innlegg til fordel for opprettelsen av en krigshistorisk avdeling 
under Generalstaben. A vdelingens hovedoppgave skulle etter hans me
ning vaere: " ... utdype kjennskapet til tidligere felttog i de operasjonsom
raader hvor det er sandsynlig at egen haer i tilfaelde vil komme til at 
kjaempe ... " og " ... gjennom studiet av de nueste krige gjoere det mulig 
ogsaa for et officerskorps som ikke selv har deltatt i krig at holde seg a 
jour paa krigskunstens omraader. "31 

Periodinndeling 

Vi skal nå se på de enkelte perioder den norske militaerhistorien kan de
les inn i. Innenfor hver periode skal jeg skjematisk peke på viktige forsk
ningstemaer samt gi en vurdering av de til nå viktigste arbeidene. 

Enhver inndeling er selvsagt gjenstand for droefting. Jeg er kommet 
fram til at en firedeling kan vaere hensiktsmessig: 
Periode 1. Dansketiden (ca 1550 til 1814) 
Periode 2. Svensketiden (1814 til 1905) 
Periode 3. Vedenskrigene og mellomkrigstid (1905 til 1945) 
Periode 4. Etterkrigstid (1945 til i dag) 

Periode 3 kunne kanskje ha vaert delt i to, men selvom den foerste de
len nok er en egen periode, er stoffmengden foreloepig forholdsvis be-
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grenset. Jeg har derfor av praktiske grunner valgt å se hele begynnelsen 
av vårt århundre under ett. 

Periode 1. Dansketiden (ca 1550 til 1814) 

Det er i denne perioden at en försvarsmakt i mer moderne utgave gror 
fram. Trekk fra den foerste del av 1600-tallet kan faktisk fortsatt spores i 
vår nåvaerende militaere organisasjon. Perioden er og fylt med mange 
kriger, men det er også mange ikke krigerske begivenheter og prosesser 
som er interessante. Generelt må vi kunne si at det er krigene som har va
ert det mest yndede utgangspunkt for historikere som har befattet seg 
med perioden. 

De militaere forfattere i begynnelsen av århundret var sterkt nasjona
listiske. De ville framheve norsk militaer innsats under dansketiden. Ofte 
ble framstillingene skjeve fordi begivenhetene ble betraktet som om Nor
ge var sentrum. Framstillingene er bitre i sin dom over danskene: danske
ne gjorde svak innsats, nordmennene god; allikevel måtte vi "betale" for 
danske tabber i form av landavståelser. Det man ikke var villig til å se, var 
at Danmark og Norge ble sett på som ett rike i Koebenhavn. Landav
ståelser her oppe var like naturlige som andre steder, og avståelsene ble 
ikke koblet samrnen med hvor krigen hadde gått dårlig og hvor m,m had
de hatt framgang. Snarere var vel utgangspunktet at man valgte områder 
som sett fra Koebenhavn var minst viktige. 

Ytterligere et moment som ser ut til å ha vaert oversett, eller uteglemt, 
er at kampene langs den svensk-norske grensen som regel var småkrus
ninger. Hovedslagene sto lengre soer, og fredsavtal ene ble diktert enda 
lengre bortefra. 

Beretningene fra krigene er ofte holdt på individnivå, ja man mister 
nesten pusten over hvor mye som kan fortelles om enkeltmenneskers 
handlinger og uttalelser i trengte situasjoner. Oberst Angell sammen med 
tegneren T Bloch er de mest kjente eksponentene for denne retningen. 
Angell var norsk militaerhistorie for ekte nordmenn. Boeker som Kap
tein Ji.irgensen og Leirdoelene hans4l og Syv-aarskrigen for 17. mai 1807-
18145) er blitt klassikere og har vaert yndet lesestoff siden utgivelsen. Det 
er de dramatiske begivenhetene som har fanget hans interesse: Som den 
om leirdoelen som i tidsnoed under plyndringen av liket av den svenske 
loeytnant Ulfsparre, etter overfallet på Jerpset, i sin fortvilelse over bare 
å ha fått tatt av den ene stoevelen mens den andre satt bommende fast, li
kegodt kappet benet over stoevelskaftet, og tok både stoevel og bens
tump med seg. 

Angell var agitatoren, han ville vise det norske folk at det hadde rike 
militaere tradisjoner; og han var god i denne rollen, men noen serioes his
toriker var han ikke. 

Tiden omkring den foerste verdenskrig er foroevrig rik på militaere 
militaerhistorikere. Offiserer, ofte i hoey alder, skrev omfattende verker. 
Mest kjent er O Wahl, hvis hovedarbeider omhandler Den store nordiske 
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krig, C O Munthe som har arbeidet med Hannibalsfeiden samt Fredriks
hald og Fredrikstens historie, I Gulowsen som har skrevet om Gyldenlo
ewefeiden ( dvs den norske delen av Den skånske krig) og H J Barstad 
som har hatt hovedtyngden av sitt forfatterskap omkring vestlandsav
delingene. 

Et fellestrekk for disse er fordypning i detaljer, noe som gjoer boekene 
tunge og uoversiktlige, og egentlig lite interessante. De mangler ofte en 
nerve, et poeng, en problemstilling. Man har soekt å beskrive alt, så langt 
kildene har gjort det mulig gjennom sin direkte tale. En slik teknikk ska
per en uoversiktlig masse av informasjon. Forklaringer som ikke direkte 
framgår av kildene förbigås. Dermed virker alt liketil. Historien rulles 
fram uten at det reises for mange spoersmålstegn: Det skjedde, så skjed
de det og tilslutt det. 

Ofte har forfatteren valgt å la kildene bli trykket uforkortet og så godt 
som ukommentert. Gulowsen kan tas som eksempel på denne retning
en. 6> Hos barn finnes så godt som ingen egne vurderinger. Historien set
tes sammen av sitater, vesentlig fra brever og rapporter, og hvis disse er 
korrekte, vil selvsagt beretningen gi et nogenlunde riktig bilde av de ytre 
hendelsene. 

Senere ut i 20- og 30-årene kom en ny generasjon skribenter som også 
var sterkt positive til Forsvaret. Framtredende representanter er F Skaar, 
J Schioetz, F Beutlich, R Scheen, 0 Lindbäck-Larsen og T Olafsen. 

Disse forfatterne har også en tendens til å grave seg dypt ned i detaljer 
som ikke alltid er like interessante. Men framstillingene har allikevel 
adskillig mer liv og kvalitet enn de som kom ut noen tiår tidligere. 

Et trekk som på mange mäter er spennende, men også tidvis uheldig, 
er at stoffet baerer tydelig preg av hvor i Forsvaret forfatteren har tjenes
tegjort. Del er av historien er blitt sterkt understreket, mens andre sid er, 
som kanskje egentlig var langt viktigere for begivenhetene knapt nok 
nevnes. Dette tiltross for at tittelen på boken/artikkelen skulle indikere 
at forfatteren har villet legge fram et helhetssyn. 

I Lindbäck-Larsens bok om krigen i 18147
) er begivenhetene formid

let som en rekke meldinger til og fra Generalstaben. Når det legges til at 
Lindbäck-Larsen selv var generalstabsoffiser, forstår vi hvorfor han har 
valgt denne, for barn kjente måte å oppleve troppebevegelser på, som 
framstillingsform. Men krig er dog noe mer enn fram- og tilbaketrekning
er beskrevet gjennom korte meldinger. 

For marinehistorikerne har vekten selvsagt ligget på maritime saker. 
De har så avgjort et poeng i sin kraftige understrekning av betydningen av 
havet, og ikke minst av kontrollen over havet, for Norgeshistorien. Spe
sielt viktig å understreke er at de klart har sett Oestersjoens betydning for 
Norges strategiske stilling i Nord-Europa (tatt opp av bl.a. R Scheen. 8l 

Haeroffiserne har ikke alltid pekt på denne sammenhengen (se imid
lertid avsnittet om J Schioetz), de har vaert opptatt av resultatet av vår 
geografiske plassering. De har beskrevet og lagt vekt på hvordan vi på 
landjorda taklet de problemer landet kom opp i på grunn av denne plas-
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sering. Marinehistorikerne har altså pekt på mer dypereliggende årsaker 
til at vi ble trukket inn i krigene, men de har sett mye bort fra at det var 
her i landet at krigene måtte foeres. Det var her krigen fikk direkte og 
synlig betydning for folk. En sammensmelting av marinehistorikerens sto
re linjer og haerhistorikerens hjemlige orientering skulle gi en helhet. 

F Skaar og J Schioetz er de to landmilitaere forfattere som må sies å ha 
vaert mest produktive, samtidig som det de har skrevet holder en god 
standard. 

F Skaars to hovedarbeider Nord-Norges landforsvar i 1807-14 og For
syningstjenesten under felttoget i Båhuslen 17889l gir begge interessant 
viten, men de kan nok virke noe farveloese med unntak av detaljbeskri
velser av enkelthendelser. Desverre kan man heller ikke for disse arbeide
nes del unngå å plassere dem som historieskrivning, ikke som historievi
tenskap. I stor grad mangler kildehenvisningene for enkeltopplysninger. 
Det gjoer jo en kontroll svaert vanskelig. 

J Schioetz står i en saerstilling. Han ikke bare skrev militaerhistorie, 
han var i lang tid i Norge dominerende innen militaerhistorien En be
grensning for ham i hans forfatterskap var et sterkt oenske om å forsvare 
militaermaktens renomme. Det er her nok å minne om den foer nevnte 
polemikken mellom ham og A Haugan. 

Schioetz hoveverk var planlagt å skulle bli et om Den store nordiske 
krig.101 Framstillingen la opp til en meget stor grad av grundighet. I loepet 
av de tre bind som kom ut, var beretningen bare kommet fram til 1712. 
Det hersker liten tvi! om at boekene inneholder mye ny viten, men jeg 
kan ikke fri meg fra tanken om at den voldsomme satsingen, den nitide 
detaljbeskrivelsen, ikke egentlig i praktisk historisk erkjennelse har tilfo
ert historievitenskapen noe avgjoerende. Den som vi! skaffe seg en så 
bred oversikt som mulig, kommer imidlertid ikke utenom boekene. 

Årsaken til at verket ikke ble sluttfoert ligger i at Schioetz etter den 
annen verdenskrig, som sjef for FKA, ble opptatt med arbeidet å beskrive 
Norges krig 1940-45. 

På slutten av 30-tallet sto Schioetz, som redaktoer for Norsk Militaert 
Tidsskrift, bak utgivelsen av et tilleggshefte til tidsskriftet. Dette tok opp 
Oestersjoeproblematikken i nordisk historie. Sivile og militaere histori
kere fra hele Norden bidrog med artikler. Utgivelsen viser at man også på 
hersiden innen militaerhistorien den gang var oppmerksom på Oestersjo
eområdets betydning. 

Etter den annen verdenskrig har vel ikke interessen for vår eldste his
torie vaert like sterkt i fokus. Men enkelte bidrag skal nevnes. På kildesi
den vil jeg trekke fram to navn, begge knyttet til Riksarkivet: 0 Oven
stad og L Kiaerland. Begge har arbeidet med organisasjonshistorie. Og i 
to plansjeverk har de gitt grunnlagsmateriale for alle dem som har forso
ekt å få en oversikt over vårt försvars organisasjon gjennom tidene. 11l 

L Kiaerland har og skrevet en lang rekke artikler, de fleste publisert i 
NMT. Jeg vil her nevne Officersstandens sociale, oekonomiske og kultu-
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relle forhold12> og Utkommanderingen til Holstein 1758-1762(63). Et 
blodig 200-års minne uten kamphandlinger. 13l 

0 Ovenstad har i to bind Norske offiserer 1628-1814 14) gitt en liten bio
grafisk oversikt over alle dem han har kunnet registrere som offiserer i 
Norge i den nevnte tidsperiode. 

I 50-årene kom et stort marineverk, forfattet av O Bergersen: Fra Hen
rik Bielke til Iver Huitfeldt. ts) Boka er detaljrik, og den burde med fordel 
vaert forenklet slik at den ville bli mer tilgjenglig for et bredere publikum. 

Etter krigen har det blitt publisert mange artikler som ved foerste oey
ekast ser ut til å inneholde interessante emner. 16) Men ved naermere oey
esyn viser det seg at de fleste bare er oppkok på tidligere utgitte boeker. 
Det er ikke foert så mye nytt til. Unntaket er her en del artikler som tar 
opp mindre biter av historien og forsoeker å bevise at deler av den tid
ligere framstilling er gal. som eksempel på denne genren kan jeg nevne L 
C Rolstads artikler til forklaring av hva som skjedde da Karl XII falt på 
Fredrikstens festning i 1718. 17> 

I 1967 utkom A O Johnsens Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämt
land.18lDen er avgjort blandt de bedre krigsberetningene vi har. I et lett 
og greit språk får vi en kombinasjon av de små og store begivenhetene. 
Noe omstendelig blir den nok ved at forfatteren har valgt å beskrive kri
gen distriktsvis og inndelt i tidsperioder. Det medfoerer at det stadig blir 
brudd i framstillingen for det enkelte distrikts del. 

Det er kanskje dristig å hevde at det i den se nere tid ( de siste ti år) har 
kommet en ny gruppe militaerhistorikere som mer er opptatt av forholdet 
mellom det militaere og det sivile samfunn og som anser at militaermak
tens funksjon og rolle innad er vel så viktig for landets militaere historie, 
kanskje mer viktig, enn dens forhold utad under de krigene vi har deltatt 
i. Jeg bruker uttrykket "dristig" fordi jeg selv tilhoerer denne nye grup
pen. Min hovedoppgave19l tok sikte på å fremlegge data om soldatenes so
siale tilhoerighet omkring 1800, og om hvordan de militaere krav grep inn
det sivile samfunn.

Et arbeide i samme gate er engelskmannen D Pughs doktoravhandling 
The army and the Norwegian Revolution: Military and society in Norway 
to 1814.20) Han har ikke bare konsentrert seg om hvem som var soldater. I 
en omfattende innledning gir han og en god oversikt over de militaere 
styrkers utvikling i Norge fra vikingtid og fram til 1814. 

Hoveddelen omfatter försvarsmaktens forhold til revolusjonen i 1814. 
Han konstaterer at de militaere i stort sett stoettet denne, og årsaker er, 
hevder han, at omveltningen egentlig ikke var så omfattende, og at den 
ble satt i gang for å hindre en svensk maktovertakelse. Det hadde offi
serene vaert med på å bekjempe under hele sin militaere karriere. Jeg må 
innroemme, tilslutt i min omtale av D Pugh, at det er litt rart at det er en 
engelskmann som i vår tid har levert det stoerste bidrag til vår militaere 
historie om denne perioden. 

Hvor er så de stoerste hullene i vår viten om denne perioden? Jeg sav
ner en samlet moderne oversikt på norsk over perioden. En oversikt som 
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kan få med de nye stroemninger i militaerhistorien. Krigene må kanskje 
da i foerste omgang finne seg i å vike plassen noe, til fordel for mer al
menne spoersmål. I saerdelseshet må det vaere viktig å få fram hva den 
militaere oppbygging hadde å si for framveksten av en moderne stat. Jeg 
tror det sivile forskningsmiljoe omkring 16-1700-tallets historie ville va
ere tjent med at man aksepterte det militaeres framtrendende betydning 
på denne tiden. 

Periode 2. Svensketiden (1814 til 1905) 

Denne perioden preges i starten av en kraftig nedbygging av de militaere 
styrker, men også av kongens aktive bruk av styrkene som politisk 
pressmiddel mot Stortinget. Midt i perioden fikk vi en sterkere sentrali
sering på det administrative området. Legdenes förpliktelser med å Iagre 
soldatenes utstyr ble fjernet. Slutten av århundret og begynnelsen av vårt 
er dominert av hva en kjent militaer skikkelse fra tiden, Georg Stang, kal
te "forsvarets gjenreisning", dvs opprustningen til 1905. Begrepet "folket 
i våpen" fikk og aktualitet da. Selvom det også på 16-1700-tallet var en 
teknisk utvikling, er det innenfor denne perioden den industrielle revolu
sjon også gjoer sitt inntog på den militaere sektor. Våpnene ble bl.a. 
adskillig mer effektive, og virkelig masseproduksjon av utstyr ble satt i 
gang. 

En generell kommentar til hva som er utfoert av militaerhistorisk 
forskning må konkludere med at svaert lite virkelig dyptploeyende er 
gjort. Enkelte har skissemessig forsoekt å legge fram data på hvordan of
fiser- og underoffiserstanden har hatt betydning for det sivile samfunn på 
området som veibygging, lokalpolitikk, brubygging m m. Mer spennende 
om Forsvaret i det sivile samfunn er O Stroemmes framstillingen om 
hvordan militaere avdelinger i forrige århundre ble satt til å loese oppga
ver vi idag ville ha benyttet politi til. 21J 

Den militaertekniske utviklingen er spesiellt dekket gjennom Haermu
seets, senere Forsvarsmuseets, skrifter. Men hovedinteressen i disse 
skriftene har vaert rettet mot det tekniske adspekt alene. Nyvinningenes 
eventuelle betydning for krigfoeringen, oekonomiske sider osv, bar bare i 
liten grad vaert beroert. S Langholm har i sin avhandling Stillingsretten i 
norsk vernepliktsdebatt22l tatt opp endringen av vernepliktslovene på 
midten av forrige århundre. I en detaljert undersoekelse peker han på 
mulige årsaker til att Stortinget enstemmig godtok stillingsrett ( dvs ret
ten til å la en annen stille for seg til militaertjeneste) i 1854, mens de 22 år 
senere like enstemmig opphevet retten. 

Det ligger vel i sakens natur at opprustningsfasen og overgang til "fol
keforsvar" på slutten av forige århundre har tiltrukket seg mest oppmerk
somhet. Temaet har vaert behandlet i enkelte hovedoppgaver ved uni
versitetene som O H Bjoernoeys om forsvars- og unionspolitikk23> og i 
mindre artikler som Grieg-Smiths Fra et artilleri i artilleriet til en del av 
artilleriet. Posisjonsartilleribataljonen fra 1901 til 1916. 24l Forsvarsmuse-
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ets årbok for 1980 er også i sin helhet knyttet til problemet 1905. 25lTotalt 
sett, er ikke disse siste tiårene av unionstiden så rent lite behandlet, sel
vom en inngående analyse av det militaeres betydning for 1905 ve! egent
lig ennå ikke er utfoert. 

Det man kan fortvile over er at kjennskapet til de militaere forholdene, 
utenom den militaerhistoriske krets i Norge, er svaert liten. Dette til 
tross for at stoffet ikke bare har sin militaere del. Dette er jo og en tid da 
politikerne i Norge virkelig brukte militaerapparatet "offensivt". 

Sett under ett, blir det derfor periodens foerste del som framstår som 
den mest "ukjente". Militaerapparates nedbygging og legdssystemets en
delige upphoer i 1850-årene, dvs opphoeret av boendenes plikt til å lagre 
soldatens utstyr, er temaer som burde vaert tatt opp til granskning. 

Periode 3. Verdenskrigene och mellomkrigstiden (1905-1945) 

Den neste perioden er i tid på 40 år, men i loepet av disse årene skjedde 
det store omskiftninger: Opprustningen rettet mot Sverige fortsatte i 
starten og ble avloest av noeytralitetsfasen under den foerste verdensk
rig. Etter 1920 var freds- og spareoensker framherskene, og det militaere 
försvar gikk inn i en stagnasjonstilstand eller kanskje riktigere uttrykt, 
dvaletilstand. Det skulle ikke satses for mye på Forsvaret foer det virkelig 
var brukt for det, dvs foer en förutseende utenriksledelse varslet om at 
det nå kunne gå mot en krig. Mot slutten av 30-årene kom en slik mel
ding, og en "gjenopplivingsprosess" startet. Men oppbyggingsprogram
met var langt fra fullfoert da krigen kom i 1940. 

I loepet av 60 dager ble det norske militaerapparat knust, og resten av 
krigen ble brukt til å bygge det opp igjen, eller ihvertfall starte gjenopp
byggingen. Ved siden av dette var det og en viss stridsmessig virksomhet. 

Fra periodens foerste del har vi et par hovedoppgaver som tar for seg 
forsvarspolitikk. Grieg-Smith om truseloppfatningen 1905-1912 26log T 
Selbo om utviklingen fra 1905-1914. 27l Mellomkrigstidens forsvarspolitikk 
er dekket i N Oerviks to boeker Sikkerhetspolitikken 1920--19392lll og i 
enkelte hovedoppgaver. 0 Stroemme har skrevet to boeker om de indre 
sikkerhetsspoersmål. 29lFrykten for revolusjon gav, etter hans mening, 
stoetet til en lang rekke tiltak fra statsmaktens side rettet innover i sam
funnet. Også Forsvaret fikk, og tok på seg, oppgaver i så måte. At tiltake
ne var reelle hersker det ingen tvil om, men Stroemmes noe aggressive 
form gjoer vel at han ikke taes helt alvorlig overalt. 

Det finnes ingen del av Norges militaere historie det er skrevet så mye 
om som felttoget i 1940. De foerste loese skisser ble skrevet ellerede un
der krigen, og jeg tar ikke munnen for full når jeg sier at enda i mange år 
vi! boeker om emnet komme ut. 

Kvaliteten varier selvsagt, men hvis man tar det skrevne for det det er, 
dvs at memoarer blir sett på som kilder etc, er det svaert mye interessant. 
Framstillinger av mer analyserende karakter, historisk vitenskapelige ar
beider er imidlertid ennå sjeldne. Det har vaert den ytre fortellingen man 
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har konsentrert seg om (hva skjedde der og der, osv). Sammentrekninger 
og sammenligninger for å finne moenstre og hovedlinjer har ikke vaert ut
foert i saerlig grad. Enkelte militaere som H F Zeiner Gundersen og en 
elevgruppe ved Haerens stabsskole har dog vaert inne på slike problems
tillinger. 3o) 

. Zeiner Gundersen har sett på hvilke muligheter feltartilleriet hadde i 
1940 og mulige årsaker til at det så sjelden ble brukt fra nordmennenes si
de, mens stabsskoleelevene lagde en riktignok noe kort og overfladisk 
analyse av hvilken nytte vi egentlig ville ha hatt av f eks panservernkano
ner, håndgranater osv i de kampsituasjonene våre styrker var oppe i. De 
er ikke entydige i sin dom: enkelte våpensystemer vi manglet ville utvil
somt ha hjulpet de norske troppene, andre ville det kanskje ikke ha hatt 
noen betydning å ha. 

Det har til nå vaert lagt mest vekt på den norske siden. Hva tyskerne 
foretok seg er lite behandlet. Man sitter med inntrykket av at de til en
hver tid visste alt og hadde enorme ressurser til disposisjon. M a o var 
overlegne på alle områder. Denne tendensen i framstillingene gjoer at vi 
enda ikke har klart å danna oss et noekternt bilde av det som foregikk un
der kampene. 

På grunn av nevnte mangler finner jeg det svaert vanskelig å peke på en 
framstilling som gir et solid og skikkelig bilde. Vi blir noedt til å gå fra bok 
til bok, fra artikkel til artikkel, hente litt her og litt der og blande dette 
med en god porsjon sunn fornuft, for å kunne danne oss et nogenlunde 
helhetlig bilde. Jeg håper at sammenfattende, analyserende framstillinger 
blir hyppigere i framtiden, det trenger vi. 

Av de ting som er godt dekket, og som det vi! bli vanskelig i framtiden 
å endre på, er beretningene om hva som skjedde på den, skal vi si, "syn
lige" siden. Altså i saker som at den og den avdelingen var der ag der til 
de og de tider. Kildene til dette er krigsdagboeker og beretninger av del
tagere. Krigsdagboekene står fast, og deltagerne vi! etter hvert doe ut. 
Korreksjoner kan i framtiden derfor ikke påregnes i så stor grad. 

Arbeidet med å skrive en sammenhengende, bred framstilling av kam
pene var FKA:s hovedarbeidsoppgave fram til nedleggelsen. 31l Framstil
lingene må imidlertid sees på som dels kildeskrifter dels historieskrivning. 
De er forfattet av mennesker som sto begivenhetene naer, for naer vi! 
mange si. De forteller i korte og knappe ordelag om trefninger, tilbaket
rekninger, disposisjoner og nederlag, men her som andre steder savner 
jeg de kritiske analysene. Jeg må si meg fullt ut enig i den kritikken A 
Haugan reiste i 50-årene. 

En annen framstilling av kamphandlingene, som heller ikke kan kalles 
historievitenskap, den har mer preg av sagaskrivning, er A Hauges to bo
eker Kampene i Norge 1940. 32) Boekene er fylt med drivende gode teg
ninger, og disse boekene vi! nok for de fleste i dag vaere den beste, ihvert
fall den foerste, innfoeringen i hvordan kampene forto1_1te seg. 

0 Ruge har skrevet tre boeker om verdenskrigen, som utkom i 1946,33l 

De er enkle og likefremme, men inneholder allikevel mye god informa-
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sjon. Som en innledning til kampene i Norge er han nesten ikke til å kom-
me utenom. 

Jeg vi! også nevne R Scheens Norges sjoekrig.34l Den er lettlest; og av
hengig av den tiltro man har til forfatteren, gir den en skikkelig oversikt 
over de ytre hendelser slik de var mulig å rekonstruere et par år etter kri
gens slutt. 

Jag nevnte at vi hadde mange såkalte "memoarboeker". De blir ofte av 
anmeldere og andre beskrevet som "krigshistorie", men etter min mening 
gjoer man ved det en feil. Memoarer boer sees på som kilder, de er bare 
unntaksvis gode som generell historieskrivning (Ruge må sies å vaere et 
godt eksempel på det.) 

Tiden etter felttoget i 1940 har med tanke på historieskrivning de sam
me mangler som selve felttoget. Det er mange lettere beretninger, men få 
analyser. Igjen er FKA:s boeker viktiger, spesielt på sjoesiden.35l Av ar
beider som klart går videre enn bare å se på ytre hendelser er N Oerviks 
om svensketroppene36l og O K Grimness om flyktingesamfunnet i Sveri
ge. 37l Forholdene sett fra London under krigen har O Riste tatt opp i sine 
boeker om Londonregjeringa38l og H Sandvik har skrevet om frigjoering
en av Finnmark. 39) 

Jeg vil og nevne at vi har en rik flora skrifter av lettere krigshistorisk 
karakter. De kan karaktriseres som historisk journalistikk. De er spen
nende, men ikke alltid etterrettelige. 

Om den militaere virksomheten i Norge under okkupasjonen er og 
stoffmengden stor. De samme litteraturtypene kan nevnes her, men i til
legg er temaet populaert som hovedfagsoppgave. Dette gir oss hvert år 
nye gode bidrag. Norges Hjemmefrontmuseum foretar på dette felt et 
stort innsamlingsarbeide av kildestoff. 

Ser vi perioden under ett, viser det seg at vi i stor grad savner vitenska
pelig behandling av forsvarsvesenet i tiden fra ca foerste verdenskrig og 
fram til den annen, når vi ser bort fra de mer forsvarspolitiske framstil
lingene. Jeg vi! også peke på at det egentlig ikke er utfoert noen skikkelig 
analyse av hvordan de politiske og oekonomiske forhold i mellomkrigs
tiden virkelig influerte på beredskapen. Jeg har en foelelse av at det i det
te komplekset er mange myter. Videre burde den tidsavstand vi nå har 
fått til krigen medfoere at den kan behandles friere og ikke bundet av 
svart-hvit tenkning. 

Periode 4. Etterkrigstid 

Etterkrigstidens militaere historie har vaert preget av gjenreisning, inn
melding i NATO og en bred försvarspolitisk enighet, som har medfoert at 
Forsvaret har kunnet holde et hoeyt aktivitetsnivå. 

Den mest spennende delen av perioden må vaere, slik vi kan se det 
idag, tiden mellom 1945 og 1950. I loepet av disse fem årene ble grunn
laget for etterkrigstidens militaere politikk og strukturutvikling lagt. Vi 
hadde utvilsomt mange valgmuligheter, og meningene var delte både in
nen politiske og militaere kretser. 
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Den linjen vi valgte hadde ikke bare konsekvenser for forholdenc på 
det strategiske plan. Hele Forsvarets struktur ble noedvendigvis en annen 
enn den kunne ha vaert, ved at vi valgte å bli en del av NATO og ikke stå 
noeytralt eller i et nordisk forsvarssamarbeid. Detaljundersoekelser om
kring dette valget, hvor alle aspekt trekkes inn, er ennå ikke utfoert. Man 
får et snev av striden eller diskusjonen i Rolstads bok om Tysklandsbriga
den. 40>Boka er selvsagt konsentrert om brigadetiden og forholdene som 
moette okkupasjonstroppene i Tyskland, men mange vi! ve! som meg fin
ne de foerste kapitlene mest interessante. Det er her striden rulles opp 
mellom den tidligere helten fra 1940, 0 Ruge med sin klare norske for� 
svarsmodell bygget på systemet fra foer krigen, og de offiserene som had� 
de erfaring fra en moderne storkrig og som hadde sterk sympati for Eng
land og dets måte å loese sitt militaere behov på. De siste fikk stoette fra 
regjeringen, og det ble selvsagt utslagsgivende. 

I en artikkel av D Pugh, Guns in the cupboard,4ll beroeres også pro
blemet, men som han selv sier innledningsvis: vi står bare ved en begyn
nelse. Foroevrig er artikkelen viet Forsvarets nyskapning etter krigen: 
Heimevernet. 

Utover dette problemet kan det generelt sies at det skrives mye om 
militaere emner i boeker, i tidsskrifter og i aviser, men det ligger i sakens 
natur at historiske avhandlinger om samtiden ikke er så vanlige. Det mes
te som skrives må nok regnes som samtidskommentarer og ikke historiske 
arbeider. 

Avslutning 

Det er skrevet mye militaerhistorie i Norge. Men det meste ligger på et 
plan som ikke berettiger at det betraktes som vitenskapelige avhandling
er. Men det kan danne grunnlag for sådanne. Jeg tror jeg vil hevde at det 
vi mangler er systematiserende, teoretiserende og problemrettede ar
beider. Vi har beskrevet ytre hendelser, opp-i-dagen-forhold osv, men vi 
har ikke i så stor grad utnyttet vårt materiale til analyserende arbeider. 
Tiden for det er ve! nå moden. 
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Svensk militärhistorisk forskning under 1900-talet 
Av Gunnar Artens 

Inledning 

Att detta nordiska historikermöte har ett huvudtema av delvis militärhis
torisk karaktär och dessutom har en särskild sektion för militärhistoria, är 
glädjande inte minst för oss som länge arbetat inom denna gren av his
torievetenskapen. Men det är knappast överraskande. Sedan mitten av 
1970-talet har det framstått som närmast en tidsfråga, när den strömning 
som kan benämnas den militärhistoriska renässansen skulle få en sådan 
verkan. 

Vad innebär, närmare besett, denna strömning? Benämningen "renäs
sans" är endast delvis träffande. Den är giltig såtillvida att militärhistorie
forskningens status uppenbart är i stigande, både inom och utanför den 
akademiska världen, och syns närma sig den höga nivån från tiden före 
Första världskriget. Men denna strömning representerar inte bara "åter
födelse av förgången härlighet" utan också något som före 1960-talet var 
mindre vanligt i den militärhistoriska verksamheten: forskning utifrån 
nya perspektiv, forskning med nya metodiska grepp och forskning som 
medvetet anknyter till samhällsvetenskaplig teori. 

Det bör kanske framhållas att den militärhistoriska renässansen inte 
syns vara någon global företeelse utan, såvitt jag vet, är begränsad till 
USA samt västra och norra Europa. Och inom Skandinavien är den vä
sentligen lokaliserad till Danmark och Sverige. Vad gäller ex.vis Finland 
och de östeuropeiska staterna, vore det oegentligt att tala om "renäs
sans" i sammanhang med militärhistorieforskningen redan av det skälet 
att dennas prestige aldrig undergått någon långvarig baisse; och där vi -
som i Finland och Polen - kan iaktta en vetenskaplig förnyelse inom gen
ren, framstår den som en under hela 1900-talet fortgående process. 1 

Under planeringen för den militärhistoriska sektionen blev de ansvari
ga2 tidigt ense om att denna borde till viss del få en tematisk prägel och 
att inget tema vore i den aktuella situationen mer angeläget att behandla 
än 1900-talets nordiska militärhistorieforskning. Det tyngst vägande ar
gumentet för detta tema var att det skulle ge tillfälle att inför ett jäm
förelsevis stort historikerforum dels presentera en första översiktsbild av 
de senaste två decenniernas märkligt breddade och innovativa militärhis
torieforskning i Norden, dels rikta uppmärksamheten mot värdefulla mi
litärhistoriska arbeten som publicerades här, medan genren var lågnote
rad på den akademiska börsen, och som därför blev och har förblivit 
oförtjänt förbisedda. Det bestämdes att temat skulle behandlas nationellt 
i föredragen, men i diskussionen företrädesvis komparativt. Detta är fö
redraget om 1900-talets militärhistoriska forskning i Sverige. 

Arbetet med detta har ställt mig inför vissa problem. De vanskligaste 
är förknippade med själva definitionen av militärhistoria, eller m a o frå-
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gan om vilka forskningsområden som bör omfattas av den aktuella redo
visningen. 

Hit hör självfallet de båda områden som konventionellt benämns krigs
historia och regementshistoria, dvs forskning om krigshändelser resp om 
särskilda militära enheter. Före 1920-talet rörde sig för övrigt militärhis
torieforskningen i Sverige nästan uteslutande inom dessa områden (be
tecknande är att termen "militärhistoria" ännu inte förekom i vårt språk; 
termerna "krigshistoria" och "regementshistoria" uppfattades som fullt 
adekvata för klassificeringsbehoven). Andra forskningsområden av odis
putabel relevans är de som skulle kunna benämnas försvarspolitik, mili
tärorganisation, militär idehistoria resp krigshistorieskrivningens källor 
och historia. 

Problem har däremot framträtt vid klassificeringen av forskning inom 
de vida frågekomplexen kriget-och-samhället resp krigsmakten-och-sam
hället. Sådan forskning har bedrivits lika länge som historievetenskapen 
själv, men den har veterligen aldrig betecknats som "krigshistorisk". Un
der de senaste decennierna har den odlats mycket intensivt och på många 
nya fält, och samtidigt har delar av den börjat klassificeras som "militär
historia" en term som introducerades i vårt språk under 1920-talet och 
blev alltmer vanlig under 1960-talet (medan termen "krigshistoria" allt
mer kom att reserveras för ett militärhistoriskt specialområde), Om 
forskning med denna inriktning bör klassificeras som "militärhistorisk" 
eller som "samhällshistorisk" eller med någon annan term, är för mig en 
öppen fråga och kan i alla händelser inte avgöras generellt. Efter grund
ligt övervägande och efter att ha rådfrågat några historikerkolleger har 
jag valt att låta den aktuella redovisningen även omfatta följande forsk
ningsområden: finansiering av krig och militärorganisation, krigsindustri 
och krigspropaganda samt militären i samhällslivet. 

Samtidigt finns det forskning som här inte redovisas, fastän den odispu
tabelt är av militärhistorisk natur. Det gäller forskningen inom det områ
de som skulle kunna rubriceras "militär föremålshistoria", dvs forskning
en om militära byggnadsverk, transportmedel, vapen, uniformer osv. An
ledningen till att den utelämnats är dels min otillräckliga kompetens att 
bedöma den, dels att den i Sverige traditionellt räknas till konstvetenska
pens, etnologins eller teknikhistoriens men inte till vår egen vetenskaps 
arbetsfält. Av likartade skäl förbigås här också nästan all forskning om 
krig och militärväsen under svensk forntid: en period behandlad mest av 
arkeologer. 

Andra problem sammanhänger direkt med föredragets - ofrånkomligt -
starkt begränsade textomfång. Det har inte funnits plats för någon ut
vecklad karaktäristik av forskningsprojekt eller enskilda arbeten. Det har 
inte ens varit möjligt att nämna mer än ett snävt urval av de enskilda ar
beten som kunde förtjäna att uppmärksammas här. 3 Urvalet påkallar en 
närmare kommentar. 

Angeläget för mig har varit att inte förbigå någon bok eller artikel som 
representerar någon form av väsentlig "nyorientering" inom genren. 
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Möjligen har dock ett eller annat sådant arbete undgått min uppmärk
samhet. Vidare har jag eftersträvat att redovisa alla böcker q_ch artiklar i 
genren som utmärks av särskilt hög vetenskaplig kvalitet. Aven om de 
härvid tillämpade kriterierna varit konventionella nog, har det naturligt
vis i betydande grad varit en fråga om personligt godtycke att avgöra vilka 
arbeten som uppfyller kriterierna på sådan kvalitet. Någon systematisk 
undervärdering av vissa typer av arbeten anser jag mig dock inte ha gjort. 
Så mycket om urvalet av enskilda arbeten. Vad gäller forskningsprojekt, 
har min strävan varit att nämna alla sådana företag under epoken frånsett 
regementshistoriska projekt, vilka endast redovisas selektivt.4 

Inledningsvis skall slutligen också något sägas om föredragets disposi
tion. Närmast följer en konturteckning över vissa strukturella förhål
landen - institutionella, finansiella och arbetsklimatiska som varit av 
betydelse för militärhistorieforskningen i Sverige under hela epoken 
(1900-1984). Därefter skisseras (i två avsnitt) genrens utveckling i vårt 
land från sekelskiftet till 1960-talet. Så följer en översiktlig beskrivning av 
mönster och tendenser i de senaste två decenniernas - den militärhistoris
ka renässansens - forskning. Avslutningsvis framför jag några tankar och 
önskemål om inriktningen av svensk militärhistorisk forskning under den 
närmaste framtiden. 

Något om de institutionella, finansiella och arbetsklimatiska betingelserna 
för militärhistorisk forskning i Sverige under 1900-talet 

Generellt kan sägas att de institutionella och finansiella betingelserna 
(vilka naturligtvis delvis är identiska) för sådan forskning varit jämförel
sevis fördelaktiga i vårt land under hela epoken. 

Vi ser först på de institutionella förhållandena. Militärhistorisk forsk
ning har bedrivits vid universiteten under hela 1900-talet. Genren har där 
inte alltid betraktats som ett centralt arbetsfält för historievetenskapen, 
men hela tiden varit akademiskt legitim. Dessutom har det inom försvars
makten under hela epoken funnits två eller flera institutioner för sådan 
forskning. Produktionen där företer betydligt färre verk av hög veten
skaplig klass än den akademiska produktionen i genren, men den har i sitt 
flöde varit mindre ojämn och periodvis inte mindre rik. 

Försvarsmaktens centrala institution för militärhistorisk forskning har 
genomgått flera metamorfoser under sin långa tillvaro. Etablerad 1873 
som Generalstabens krigshistoriska avdelning, omvandlades den 1937 till 
Försvarsstabens krigshistoriska avdelning i vilken Marinstabens sjö-
historiska avdelning (1931-37) samtidigt inkorporerades och 1962 till 
Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan (MHA). Den senaste 
reorganisationen, som föregåtts av en grundlig utredning med bl a profes
sor Sven A Nilsson som sakkunnig, innebar i ett väsentligt avseende nå
got av en revolution. Den forskande personalen vid Generalstabens och 
sedan Försvarsstabens krigshistoriska avdelning skulle vara och hade varit 
militär, endast undantagsvis och för begränsad tid förstärkt med en eller 
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annan universitetstränad civil historiker. Men vid den nya organisationen 
(MHA) skapades två permanenta befattningar för vetenskapligt utbilda
de historiker, som därtill placerades i arbetsledande ställning. s Under 
1980-talet "akademiserades" institutionen ytterligare låt vara knappast 
som ett varaktigt tillstånd då två officersbefattningar för viss tid be
sattes med forskarutbildade historiker. 6 

Den andra större försvarsinstitutionen för militärhistorisk forskning är 
Armemuseum, grundat 1879. Här har produktionen dock minskat betyd
ligt under senare år till följd av att undervisning och administration slukar 
alltmer av personalens tid. Det bör i sammanhanget framhållas att Krigs
arkivets personal sedan lång tid inte har forskning bland sina tjänsteupp
gifter. 7 

Ser vi sedan på rnilitärhistorieforskningens ekonomiska villkor ( an
slagen till projekt, forskartjänster, arkivforskning, tryckning m m) ter de 
sig före 1960-talet avsevärt bättre än de som gällde för historievetenska
pens övriga genrer: socialhistoria, politisk historia osv - n b om vi tar med 
de militära institutionerna i bilden. Under 1960-talet började den aka
demiska historieforskningens arbetsförhållanden förändras väsentligt 
som led i en större vetenskapspolitisk process. Denna skapade ett antal 
centrala fonder med stora finansiella resurser, vilka främst satsades på 
ambitiösa och angelägna - och annars orealiserbara -grundforsknings
projekt av olika slag. Projektforskning, som dittills varit mycket ovanlig 
utanför den naturvetenskapliga, medicinska och teknologiska världen, fö
rekom snart på samtliga historiska institutioner vid universiteten. För 
militärhistorieforskningen innebar den nya situationen som i tiden sam
manföll med genrens begynnande akademiska renässans - en kraftig för
bättring av dess ekonomiska villkor, absolut sett, och i stort ungefär lika 
goda finansieringsbetingelser som för övriga historievetenskapliga genrer. 
Anslag från Humanistiska, senare Humanistisk-samhällsvetenskapliga, 
forskningsrådet eller Riksbankens jubileumsfond har möjliggjort ett fler
tal större projekt av huvudsakligen eller delvis militärhistorisk karaktär. 
Och dessutom finns det för genren sedan 1962 ett särskilt "forskningsråd" 
med egna finansiella resurser, nämligen Delegationen för militärhistorisk 
forskning (DMF). 

DMF tillkom i nära sammanhang med att Försvarsstabens krigshis
toriska avdelning förvandlades till MHA. Den nya institutionen fick ett 
mycket snävt vetenskapligt arbetsfält: svensk militärhistoria efter 1918. 
DMF inrättades för den viktiga kompletterande funktionen att med sina 
årligen tilldelade medel (385.000 kr för budgetåret 1983/84) befrämja 
"forskning avseende krigsföretag m m under äldre skeden i Sveriges och 
främmande länders historia" (K br 16/3 1962). Fonden har i växande om
fattning kommit den akademiska militärhistorieforskningen till godo. 
Universiteten har för övrigt hela tiden varit starkt representerade inom 
DMF. 8 

Avslutningsvis i detta sammanhang gör jag ett försök att, låt vara myc
ket skissartat och tentativt, karaktärisera arbetsklimatet för militärhis-
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torisk forskning i Sverige under 1900-talet. Härvid betraktas detta som 
väsentligen bestämt av den inom och utom historikerprofessionen kon
junkturellt dominerande uppfattningen om betydelsen och värdet av så
dan forskning. 

I vår tids perspektiv framstår perioden från sekelskiftet till omkring 
1918 som något liknande en guldålder för genren, som då var inriktad hu
vudsakligen på krigshistoria. Dess inomvetenskapliga status var hög, 
mest beroende på Hans Delbriicks och Arthur Stilles metodiskt avancera
de och till resultaten ofta omvälvande undersökningar, men också till 
följd av dess många akademiskt prominenta utövare: förutom Delbriick 
och Stille, exempelvis Carl Hallendorff i Sverige, Richard Danielson-Kal
mari i Finland och Charles Oman i England. Och i statsledande och vida 
borgerliga kretsar ansågs krigshistorisk kunskap vara mycket värdefull -
inte bara för officerare utan också för politiker, diplomater, lärare, tid
ningsmän m fl. 

Därefter blev det för genren en mycket lång tid nästan ett halvsekel -
av kyligt eller svalt klimat, vars ursprung var de skakande intrycken av 
Första världskrigets oerhörda och vettlösa människoslakt. Pacifismen ha
de under de första efterkrigsåren karaktär av en folkrörelse, och för den 
var praktiskt tag�t allt som hade med krig att göra också forskning om 
det av ondo. Aven hos många historiker syns attityden till militärhis
toria ha färgats på liknande sätt, fastän mindre starkt, av världskrigsupp
levelsen. Detta tycks ha skett också med konservativa historiker, främst 
sådana med kristen åskådning. Och hos liberala historiker syns världs
kriget inte, som man kunde föreställa sig, ha undergrävt utan snarare ha 
befäst deras - av manchesterliberal doktrin präglade uppfattning att 
krig är en abnormalitet i samhällslivet och därför relativt ointressant att 
studera. Deras attityd till genren har troligen influerats också av den 
ohöljt chauvinistiska, militaristiska och autokratiförhärligande tendensen 
i "Karl XII-renässansens (1897-1918) krigshistoriska arbeten. 

Men detta förklarar inte allt, och i synnerhet inte att det värmefattiga 
klimatet för genren varade så länge. Till kausalsammanhanget hör även 
vissa egenskaper hos den svenska universitetsorganisationen: att profes
sorstjänsterna är jämförelsevis få i historia inte fler än sju under perio
den 1918-53 - samtidigt som deras innehavare potentiellt äger utom
ordentligt stor makt över normbildningen inom sin vetenskap. Följaktli
gen händer det lätt att de personliga värderingarna hos ett fåtal tunga 
professorer med lång tid på befattningen kommer att väsentligen bestäm
ma konjunkturen för någon viss genre inom deras vetenskap under många 
år. Vad gäller attityden till krigshistorisk forskning hos de tunga historie
professorerna under tiden mellan 1922 ( då Arthur Stille dog) och 1955 ( då 
Sven A Nilsson blev professor), tycks den ha varit ointresserad och aning
en ringaktande hos Lauritz och Curt Weibull (1919-38 resp 1927-53), Nils 
Ahnlund (1928-55), Erland Hjärne (1930--52) och Sture Bolin (1938-62). 
Deras - och ämbetsbrödernas begåvade elever blev eller gjordes tidigt 
medvetna om att utpräglat militärhistorisk forskning inte var något 
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lämpligt arbetsfält för den som ville göra akademisk karriär. Den klart 
positiva attityden hos Gottfrid Carlsson (1925-54) och Erik Lönnroth 
(1942-77) kunde inte väsentligt förbättra klimatet för genren. 

En sådan förbättring började emellertid under 1960-talet och fortgår 
ännu. Det är svårt att kausalt förklara denna process vilken, som redan 
nämnts, sammanhänger med en internationell, och även utomvetenskap
lig, förnyelse av intresset för militärhistorisk forskning. Generellt viktiga 
faktorer i sammanhanget är dock otvivelaktigt försvagningen av den li
berala värdehierarkins makt över västerländska intellektuella, den ny
marxistiska och strukturalistiska strömningen i historikervärlden, den ge
nom televisionen åskådligt förmedlade bilden av krigets ständiga existens 
i vår tid och av dess väldiga sociala återverkningar samt den pågående mi
litariseringen av Tredje världen. Och ser vi specifikt på genrens inom
vetenskapliga renässans i Sverige, framstår ett antal professorers inställ
ning och verksamhet som den viktigaste faktorn. 

Aven om det inte genast blev tydligt, började konjunkturen för genren 
vända redan när Sven A Nilsson (1955-80) och Sten Carlsson (1956---83) 
blev professorer. I kretsen av ledande historievetenskapliga normbildare 
var Erik Lönnroth därmed inte längre ensam om en distinkt positiv håll
ning till militärhistorisk forskning. Om någon enskild insats har betytt 
särskilt mycket för att återge genren anseende i den svenska historiker
världen, var det när en så respekterad vetenskapsman och inflytelserik 
forskningspolitiker som Sven A Nilsson tidigt under 1960-talet startade 
ett stort och uppmärksammat forskningsprojekt, där han själv och flera 
av hans elever formulerade och angrep olika problem av militärhistorisk 
art eller relevans. Klimatförändringen befordrades också verksamt av den 
öppet positiva inställningen till genren hos majoriteten av dem som under 
perioden 1963-76 erhöll lärostol i historia. Flera av dessa (Sven Ulric Pal
me, Birgitta Oden, Göran Rystad och Sven Lundkvist) har dessutom själ
va arbetat med militärhistoriska frågor. När en historieprofessor (Göran 
Rystad) 1977 blev ordförande i Svenska militärhistoriska kommissionen 
efter en obruten succession av militärer, kan det betraktas som ett sym
boliskt uttryck för militärhistorieforskningens vetenskapliga förnyelse in
om försvarsmakten - och för restaurationen av dess vetenskapliga pres
tige vid universiteten. 

Krigshistorieskrivningen blir vetenskap - och politik 

Militärhistorieforskningen i Sverige under perioden från sekelskiftet till 
1918 kännetecknas främst av en radikal metodförnyelse i Hans Delbriicks 
efterföljd9 och av sin betydelsefulla medverkan i den politiska och kultu
rella strömning - med udd mot parlamentarism, nedrustningssträvanden 
och kosmopolitism - som fått namnet "Karl XII-renässansen" . 111 

Delbriicks krigshistorievetenskapliga metodik kombinerar modern 
källkritik med - och här ligger det banbrytande - en systematisk och 
kraftigt utvidgad användning av sakkritik (Sachkritik). Som korrektiv vid 
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denna "rimlighetsprövning" av olika källuppgifter och hypoteser om his
toriska skeenden och sammanhang anlitar han främst etablerad krigsve
tenskaplig teori samt historiskt oförändrade förhållanden av topo-geo
grafisk, fysiologisk eller teknisk natur. I Sverige blev hans vetenskapliga 
arbetssätt inspirerande för "Karl XII-renässansens" ledande krigshis
toriska forskare Carl Hallendorff, Arthur Stille och Carl Bennedich. Det 
kan sägas att Hallendorff och i synnerhet Stille gjorde svensk krigshis
torieskrivning till en metodisk avancerad vetenskap, men att de och Ben
nedich också för lång tid diskrediterade genren som vetenskap genom att 
delvis låta den göra ideologisk propagandatjänst. 

Hallendorffs viktigaste arbete i genren är Karl XII och Lewenhaupt år 
1708 (Uppsala universitets årsskrift 1902). I Stilles omfattande militärhis
toriska produktion framstår några verk som särskilt betydelsefulla genom 
sina omvälvande forskningsresultat. Dessa är Kriget i Skåne 1709-1710 
(Stockholm 1903), Dackefejden och det s k  slaget vid Åsunden (Historisk 
tidskrift 1907), Carl XII:s fälttågsplaner 1707-1709 (Lund 1908) samt De 
ledande ideerna i krigföringen i Norden 1563-1570 (Lund 1918). Bety
dande historiografiskt intresse har hans polemik med Ernst Carlsson, le
dande representant för den s k gamla (Karl XII-kritiska) skolan, i. His
torisk tidskrift 1908. Carl Bennedichs största verk är Karl XII på slag
fältet (1-4. Stockholm 1918-- 1919), officiellt en kollektiv produkt av Ge
neralstabens krigshistoriska avdelning, men i detalj planlagt och till störs
ta delen författat av denne själv. Det är ett av chauvinism och ultraroja
lism genomsyrat arbete, närmast värdelöst som empirisk forskning, men 
imponerande genom konceptionens självständighet, väldiga spännvidd 
och konsekventa tillämpning. 

Av periodens övriga militärhistoriska forskning bör nämnas Nils Wi
marsons grundliga undersökning Sveriges l<rig i Tyskland 1675-1679 (1-3. 
Lund 1897-1912) samt Generalstabens krigshistoriska avdelnings första 
storprojekt: Sveriges krig åren 1808 och 1809 (1-9. Stockholm 1890-
1922). 

Militärhistorieforskningen vinner bredd 

Under perioden mellan Första världskriget och 1960-talet förblev krigs
och regementshistoria centrala militärhistoriska forskningsområden, men 
samtidigt fick genren som helhet en ny struktur eller materiell karaktär, 
väsentligen liknande den vi ser idag. Förändringen var en följd av att 
svenska historiker under denna period upptäckte och började producera 
sig på ett flertal nya forskningsområden, som definitivt inte kunde sägas 
vara "krigshistoriska" men däremot kunde, helt eller delvis, kallas "mili
tärhistoriska". Den kan m a o beskrivas som ett fall av strukturförändring 
genom expansion. 

Produktionen från Generalstabens, efter 1937 Försvarsstabens, krigs
historiska avdelning . behandlade till största delen krigshistoria(krigfö
ring) och svensk militärorganisation under rerioden 1560-1648. Inom 
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dessa forskningsområden återfinns också avdelningens vetenskapligt bäs
ta arbeten under perioden: Axtorna. En studie i organisation och taktik 
(Medd:n från Kungl Krigsarkivet 4. 1926), Gustaf II Adolfs regementsor
ganisation vid det inhemska infanteriet. Utarb av G B C:son Barkman 
(Medd:n från Generalstabens krigshist avd 1.1931) och Sveriges krig 1611-
1632 (1-6. Stockholm 1936--39). Efter 1939 både minskade och försämra
des avdelningens produktion betydligt. 1 1 

Den krigshistoriska forskningen utanför avdelningen företer mycket få 
arbeten av högre vetenskaplig kvalitet. Till undantagen hör tre stora mili
tärbiografier - över Adam Ludvig Lewenhaupt (H Uddgren), Georg Carl 
von Döbeln (S M Waller) resp Carl Olof Cronstedt (W Odelberg) 12 och 
några mindre studier (av Einar Carlsson, H Villius m fl) rörande Karl 
XII:s ryska fälttåg 13 .. samt Sture Wallers uppsats Finska armens reträtt 
från Tavastehus till Osterbotten våren 1808 (Scandia 1948/49). Nämnas i 
sammanhanget bör också ett välgjort arbete av Stillelärjungen Per Sö
rensson om krigföringen under Trettioåriga krigets senare skede 14 samt 
kommendörkaptenen Arnold Munthes stora verk Karl XII och den ryska 
sjömakten (1-3. Stockholm 1924-27). Detta är väsentligen en kritisk upp
görelse med teserna i Karl XII på slagfältet, mindre grandiost än Ben
nedichs arbete men inte mindre originellt och dessutom bättre som veten
skap. 

Inom genrens andra traditionella forskningsområde vid sidan av krigs
historia, alltså regementshistoria (motsv), var länge nästan enbart militä
rer verksamma; först under senare år har det blivit vanligt att civila fors
kare medverkar i regementshistoriska projekt. Under den aktuella perio
den kan vi emellertid hos många förbandshistorieskrivande officerare 
tydligt iaktta en medveten strävan att tillämpa moderna vetenskapliga 
normer och metoder. Denna strävan är mycket påtaglig och syns mig sär
skilt framgångsrik i tre av periodens större arbeten på området, nämligen 
Gustaf Petris Första livgrenadjärregementets historia (1-4. Stockholm 
1926--62), Torsten Holms Västmanlands regementes historia (1-3. Stock
holm 1929- 38) samt Svea livgardes historia (1-5. Stockholm 1937-76), 
författad av Bertil Barkman, Folke Wernstedt, Sven Lundkvist, Lars 
Tersmeden m fl. 

Under perioden började också civila historiker att vetenskapligt intres
sera sig för militärorganisatoriska frågor. I olikhet med den militära 
forskningen, vilken mestadels behandlade krigsmaktsorganisationen iso
lerat eller endast i dess relation till stridstekniken och slagfältstaktiken, 
inriktade de akademiska forskarna sig företrädesvis på militärorganisatio
nens - och krigens - finansiering eller på dess sammanhang med försvars
politiken. Relationskomplexet krig-statshushållning-militärorganisation 
är ett tematiskt analysobjekt i några av periodens mest uppmärksammade 
arbeten inom svensk historievetenskap: Sture Bolins Ledung och frälse. 
Studier och orientering över danska samfundsförhållanden under äldre 
medeltid (Lund 1934), Erik Lönnroths Statsmakt och statsfinans i det 
medeltida Sverige. Studier över skatteväsen och länsförvaltning (Göte-
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borgs högskolas årsskrift 1940:3), Birgitta Odens Rikets uppbörd och ut• 
gift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet (Biblio
theca historica Lundensis 1. 1955) och Ingrid Hammarströms Finans
förvaltning och varuhandel 1504-1540. Studier i de yngre Sturarnas och 
Gustav Vasas statshushållning (Stockholm 1956). Andra pionjärstudier 
på området gällde den svenska krigsfinansieringen 1630-32 (P Sörensson) 
samt indelningsverkets organisering (S Ågren och A Åberg) och avveck· 
ling (P Hultqvist).15 Och några av periodens doktorsavhandlingar gav oss 
en fylligare och bättre underbyggd bild av svensk försvarspolitik och mili· 
tärorganisation under frihetstiden (J Häggman och L Dannert) och det ti· 
digare 1800-talet (A Jansson och G Samuelsson). 16 

Ett annat nytt historiskt forskningsområde, krigspropaganda eller när
mare specificerat: officiell propaganda under krig, utstakades under pe· 
rioden av Sverker Arnoldsson i den lilla studien Krigspropagandan i Sve• 
rige före trettioåriga kriget (Göteborgs högskolas årsskrift 1941:7). Det 
skulle dock först under l960•talet börja odlas av andra svenska historiker. 
Samtidigt var krigspropaganda naturligtvis ofta en integrerad del av un
dersökningsobjekten i periodens livaktiga forskning rörande krigshis• 
torieskrivningens källor och historia - ett naturligt, för att inte säga idea
liskt, område för tillämpning av beprövad "Weibulliansk" metodik, och 
därför också snabbt explorerat sedan det blivit synligt. Vi fick under 
1950·talet en sakligt klarläggande och metodologiskt viktig debatt (mel
lan H Villius, G T Westin, Sven A Nilsson, E Tengberg, SM Waller m fl) 
om källorna till vår bild av Karl XII:s ryska fälttåg17 samt en het och täm
ligen steril debatt (med bidrag från bl a Curt Weibull, Einar Carlsson, A 
Forssell, H Villius och A Stade) om trovärdigheten hos Erik Dahlbergs 
vittnesbörd rörande övergången av Stora Bält 1658. 18 Vidare finner vi un
der perioden några värdefulla källstudier rörande Nordiska sjuårskrigets, 
Kalmarkrigets och Finska krigets 1808-09 historia (av H Petrini, I Waden 
resp Sten Carlsson). 19 

Vad gäller forskning i militär idehistoria, var det under hela perioden 
så glest med arbeten av solid vetenskaplig halt att jag kan begränsa mig 
till att nämna tre: Wilhelm Sjöstrands doktorsavhandling Grunddragen av 
den militära undervisningens uppkomst- och utvecklingshistoria i Sverige 
till år 1792 (Uppsala 1941) och hans uppsats Generalkvartermästare CM 
Stuart och Karl XII:s militärteoretiska utbildning (Tidskrift i fortifikation 
1944) samt Folke Wernstedts uppsats Lineartaktik och karolinsk taktik 
(KFÅ 1957). 

Den krigsindustrihistoriska forskningens kvalitet under denna period 
kan karaktäriseras på likartat sätt. Jag finner inte skäl att här nämna fler 
än två arbeten: E W Dahlgrens Louis de Geer 1587-1652 (1-2. Uppsala 
1923) och Birger Steckzens Bofors. En kanonindustris historia (Stock
holm 1946). 

Ser vi slutligen på den forskning som skulle kunna sägas handla om mi
litären i samhällslivet - återigen ett nytt historievetenskapligt arbetsfält 
som började få konturer under denna period - då finner vi inte många ar-
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beten, men alla är av hög vetenskaplig klass. Analysen av den svenska of
ficerskåren i socialhistoriska termer, idag något av en forskningstrend, in
leddes av Sten Carlsson i Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700--1865. 
Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning (Lund 1949, ny 
uppi 1973). Periodens övriga arbeten på området behandlar politik. Ides
sa faller ett nytt eller betydligt skarpare ljus över militärens attityd och 
agerande samt inflytande på förloppet under statsvälvningarna i Sverige 
1718--19 (L Thanner), 1772 (B Sallnäs) och 1809 (Sten Carlsson).20 

Den militärhistoriska renässansen 

Vad som främit kännetecknar den militärhistoriska forskningens upp
märksammade förnyelse under de senaste två decennierna, är en bred och 
ställvis intensiv uppodling av nästan alla de nya områden som utstakats 
och börjat exploreras under den föregående perioden (1918-60) i förening 
med stora förändringar i sättet att betrakta eller arbeta med vissa frågor. 

Inom krigshistorieforskningen gick Försvarsstabens krigshistoriska av
delning och MHA vidare i Generalstabens krigshistoriska avdelnings tra
dition att genomföra stort anlagda undersökningar av Sveriges olika krig. 
Krigen 1655-60 behandlades grundligt i serien Carl X Gustaf-studier 1- 8 
(StockholII:1 1965-79) med bidrag också från danska, finska och polska 
forskare. Aven det omfångsrika verket Sveriges militära beredskap 1939-
1945. Red: Carl-Axel Wangel (Stockholm 1982), planerat redan under 
1940-talet, hör hemma i denna tradition. Den har dock i princip brutits 
genom den 1962 vidtagna inskränkningen av institutionens verksam
hetsfält (ovan). Det senaste arbetet av denna typ - om kriget i Skåne 
1675-7921 är ingen officiell produkt utan tillkommet genom samarbete 
mellan den danska och den svenska militärhistoriska kommissionen. 

Samtidigt som Generalstabens ambitioner sålunda fortfarande till viss 
del präglar svensk krigshistorieforskning, har dess framställning av Karl 
XII:s och Gustav II Adolfs krigföring punktvis drabbats av verkningsfull 
empirisk (materialbaserad) kritik från akademiska forskare (Göran Ry
stad och Sven Lundkvist) under senare tid. Ett viktigt moment i kritiken 
har varit blottläggandet av generalstabsverkens starka beroende av tysk 
krigs teori. 

En annan förnyelsetendens i svensk krigshistorieforskning represen
teras av periodens jämförelsevis många arbeten om utländska eller ins 
ternationella förhållanden. Bland dessa bör särskilt nämnas Carl-Axel 
Gemzells Raeder, Hitler und Skandinavien. Der Kampf för einen mariti
men Operationsplan (Bibliotheca historica Lundensis 16. 1965) och hans 
Tysk militär planläggning under det andra världskriget: fall Sverige (Scan
dia 1975), Bertil Stjernfelts och Klaus-Richard Böhmes Westerplatte 1939 
(Einzelschriften zur militärischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges 
23. 1979. Sv uppi 1978) och Kent Zetterbergs pågående undersökning
Sverige i tysk politik och strategi 1939-45 (prel titel). Till denna grupp vill
jag dessutom räkna Åke Uhlins avhandling Februarikrisen 1942. Svensk
säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942 (Stockholm 1972). till-
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kommen inom forskningsprojektet Sverige under andra världskriget 
(SUAV). 

Även i forskningen om militärorganisatoriska frågor iakttar vi under 
perioden en starkare orientering mot utländska och internationella för
hållanden. Tendensen manifesterar sig bl a i Carl-Axel Gemzells teore
tiskt betydelsefulla arbete Organization, conflict, and innovation. A stu
dy of German naval strategic planning, 1888-1940 (Lund studies in in
ternational history 4. 1973) och i Gunnar Arteus' avhandling Krigsteori 
och historisk förklaring 2. Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700--1712 
(Medd:n från Historiska inst i Göteborg 5. 1972), ett annat av periodens 
bidrag till en länge fördröjd empirisk prövning av Generalstabens forsk
ningsresultat. Den framträder också påtagligt i det militärorganisatoriskt 
och militärteoretiskt inriktade forskningsprojektet Professionell kun
skapsbildning inom det svenska försvaret 1850-1945. 23 Bland dess åtta 
delstudier ( under arbete) representeras den väsentligen militärorganisa
toriska inriktningen av Kersti Blidbergs undersökning om underofficerar
nas möjligheter till officersbefordran, Arvid Cronenbergs om signaltrup
pernas och luftvärnets tillkomst, Kjell Emanuelsons om militärattachevä
sendets uppbyggnad, Jan Gletes om kustförsvarets omorganisation (1850-
1905) och Per Thullbergs om försvarsledningens centralisering (1900-
1950) - alla, som ovan antytt, med internationellt perspektiv. Periodens 
övriga forskning på området har gett oss några värdefulla arbeten: 
Lars-Olof Larssons Gustav Vasa och "den nationella hären" (Scandia 
1967), Lars Tersmedens Carl X Gustafs arme (i Carl X Gustaf-studier 8. 
1979) samt - från SUAV-projektet (ledare: Stig Ekman) Åke Holm
quists Flottans beredskap 1938-1940 (Stockholm 1972) och Erik Norbergs 
Flyg i beredskap. Det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 
(Stockholm 1971). 

I den regementshistoriska (motsv) forskningen visar sig ansatser till vä
sentlig förnyelse jämförelsevis sent under perioden. Det handlar då om 
strävanden att placera regementet i dess socio-kulturella och ekonomiska 
sammanhang med lokalsamhället, att studera det tvärvetenskapligt så 
långt möjligt och att närmare belysa personalens sociala liv inom och 
utom regementet. Tydligast är dessa ambitioner i sista delen av Svea liv
gardes historia (ovan), i samlingsverket Polacks backen: en gammal läger
plats (Uppsala 1982) och i det pågående projektet Trängen och Linköping 
(som leds av Claes Tamm och Gunnar Arteus). 

Försvarspolitik var under periodens tidigare del inte något som veten
skapligt attraherade svenska historiker. Bara ett större arbete på områ
det finns att bokföra för denna tid: avhandlingen Ett betryggande för
svar. Värnplikten och armeorganisationen i svensk politik 1880-1885 
(Studia historica Upsaliensia 20. 1965) av Torgny Neveus. Sedan mitten 
av 1970-talet har emellertid ett växande antal forskarstuderande valt att 
skriva sin avhandling om någon aspekt av 1900-talets svenska försvarspo
litik: Arvid Cronenberg (Stockholm) undersöker lantförsvarspolitiken 
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under mellankrigstiden och har redan publicerat flera studier över äm
net,24 
Anders Berge (Stockholm) behandlar sjöförsvarspolitiken 1918-42, Stig 
Eriksson (Göteborg) arbetar med Gotland i försvarspolitiken 1885-1945 
och Hans Holmen (Göteborg) med den försvarspolitiska avvägnings
problematiken 1880--1925, Wilhelm Agrell (Lund) studerar vår försvars
politiska doktrin under efterkrigstiden och Jan Waernberg (Lund) be
handlar socialdemokratin och luftförsvarspolitiken under 1930-talet. På 
detta område rör sig också en pågående delstudie inom projektet Profes
sionell kunskapsbildning (ovan), nämligen Klaus Wohlerts undersökning 
Ekonomiska bestämningsfaktorer i statsmakternas försvarspolitik. 

Inom krigspropagandaforskningen avtecknar sig en snarast omvänd 
trend. Området upparbetades snabbt under 1960-talet genom metodiskt 
fulländade undersökningar av Göran Rystad, Sven Lundkvist och Stig 
Boberg,25men har sedan legat orört ända till nyligen, då en forskarstude
rande (Göran Larsson, Lund) börjat arbeta på det inom ramen för 
forskningsprojektet Sveriges europeisering under 1600-talet (ledare: Gö
ran Rystad). 

Dessa arbeten av Rystad, Lundkvist och Boberg bidrar enligt sakens 
natur också till vår kunskap om krigshistorieskrivningens källor och his
toria. På detta område förvaltades den källinriktade traditionen ( ovan 
noterna 17-19) främst av Sten Körner och Arne Stade. 26 Rent historio
grafiska en ny inriktning - är Bertil Broomes Krigshistoriska avdel
ningens förhistoria och verksamhet t o m 1917 (AoH 1973) och Gunnar 
Arteus' Krigsteori och historisk förklaring (not 9), en undersökning av 
inflytandet från Clausewitz' teorier och Delbri.icks metodik på forskning
en om Karl XII:s ryska fälttåg. 

Särskilt karaktäristiskt för den krigsindustrihistoriska forskningen är 
att den fr o m 1970-talet har producerat arbeten av väsentligt högre ve
tenskaplig kvalitet än vi dittills sett inom svensk forskning på området. 
Bland dessa arbeten bör främst nämnas Ingemar Dörfers System 37 Vig
gen. Arms, technology, and the domestication of glory (Norwegian fo
reign policy studies 6. 1973), Ulf Olssons The creation of a modern arms 
industry. Sweden 1939-1974 (Medd:n från Ekonomisk-historiska inst vid 
Göteborgs univ 37. 1977. Sv uppi 1973) och hans Teknologi, statsmakt 
och svensk vapenproduktion under fyra sekler. En perspektivskiss (i 
Medd:n från Ekonomisk-historiska inst vid Göteborgs univ 39. 1977) 
samt Klaus-Richard Böhmes Svenska vingar växer. Flygvapnet och flygin
dustrin 1918----1945 (Militärhistoriska studier 7. 1982). Den pågående 
forskningen intresserar sig mer för den förindustriella krigsmaterielpro
duktionen: Jan Glete arbetar med en stor undersökning om västerländsk 
örlogsfartygsproduktion 1500--1860, och Sören Klingneus (Uppsala) och 
B<;:ngt Åhslund (Göteborg) med doktorsavhandlingar om gevärsfaktoriet 
i Orebro resp svensk kruttillverkning under senare 1600-talet. 

Periodens forskning om krigsfinansiering och militär underhållsorga
nisation har fått sin profil av verksamheten inom Uppsalaprojektet Socia-
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la och statsfinansiella problem i 1600-talets svenska samhälle. Projekt
ledaren Sven A Nilsson och hans medarbetare James Cavallie, Lars Ek
holm, Berndt Fredriksson, Hans Landberg och Roland Nordlund har till
sammans genomfört en omsorgsfull och tillnärmelsevis fullständig rekon
struktion av de svenska metoderna för krigsfinansiering och armeunder
hållstjänst under perioden 1630-1700.27 Utanför projektet, men vid sam
ma institution, har värdefulla bidrag till rekonstruktionen producerats av 
Klaus-Richard Böhme, Sven Lundkvist och Rolf Torstendahl.28 Vi fick 
också under perioden ökad kunskap om motsvarande förhållanden under 
Stora nordiska kriget genom undersökningar av Sven Grauers och Roland 
Persson,29och dessutom slutförde Birgitta Oden under 1960-talet sina 
grundläggande studier - inledda med Rikets uppbörd och utgift (ovan) -
om krig och statsekonomi i det senare 1500-talets Sverige. 30 

Vår vetenskaps starka inriktning på teoretiska frågor fr o m 1960-talet 
framträder i Sverige också inom den militärhistoriska forskningen. Den 
präglar mycket av arbetet på området "militären i samhällslivet" (ne
dan), och den återspeglas i den stora och växande mängden undersök
ningar som huvudsakligen rör sig på den militära idehistoriens område. 
Strategisk, taktisk eller annan militär teori eller doktrin bildar en mer el
ler mindre viktig del av tematiken i Carl Axel Gemzells och Gunnar Arte
ns' ovannämnda arbeten, i SUAV-undersökningarna av Erik Norberg och 
Åke Uhlin och i Kent Zetterbergs pågående forskning om Tyskland och 
Sverige 1939-45 (ovan), i flera av de redan nämnda delstudierna inom 
projektet Professionell kunskapsbildning, i Jan Gletes marinhistoriska 
forskning ( ovan) samt i de pågående doktorandarbetena om svensk för
svars politik (ovan). Andra undersökningar är mer utpräglat idehistoriska, 
dvs gäller huvudsakligen frågor rörande olika militära åskådningssätts ur
sprung, karaktär och spridning. Bland dem syns mig de mest intressanta 
vara Nordal Åkermans avhandling On the doctrine of limited war (Lund 
1972), Klans-Richard Böhmes studie Svensk luftförsvarsdoktrin 1919 till 
1936 (AoH 1973), Alf W Johanssons pågående forskning om det strategis
ka tänkandet fr o m Clausewitz, Lars Nilehns och Kent Zetterbergs del
studier (under arbete) inom projektet Professionell kunskapsbildning 
(ovan) om den högre sjöofficersutbildningen 1880--1945 resp om det ut
ländska inflytandet på försvarskommissionerna 1911-14 samt Göran Gö
ranssons (Lund) pågående avhandlingsarbete om stormaktstidens offi
cersideal i Sverige. 

Forskningen på det område som här rubricerats militären i samhälls

livet har fr o m 1970-talet varit starkt livaktig. Påfallande mycket av den 
är projektforskning, och - delvis sammanhängande härmed jämförelse
vis mycket av den anknyter medvetet till samhälls- och humanvetenskap
lig teoribildning. De på området verksamma projekten är just nu fem, 
nämligen i ordning efter startåret (första anslagsåret) Göteborgs/Stock
holmsprojektet Krigsmakt och samhälle i 1700-talets Sverige (ledare: 
Gunnar Arteus) som vill belysa krigens, militärorganisationens och i syn
nerhet krigsmaktpersonalens inflytande på samhällets strukturer och om-
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vandlingsprocesser i Sverige 1680-1830; Umeåprojektet Studier av den 
militära sektorns roll i den sociala utvecklingen i Sverige 1815-1945 (leda
re: Kerstin Strömberg-Back) som främst koncentrerat sig på frågor om 
armeunderbefälets och de indelta soldaternas ursprung, utbildning och 
sociala villkor; Uppsalaprojektet Militärstaten och bondesamhället (ge
mensamt drivet av Jan Lindegren och Sven A Nilsson) som undersöker 
betingelserna för "militärstaten", dvs den unga svenska stormaktens lo
kaladministrativa tvångs- och kontrollorganisation, och dennas samhälls
förändrande verkningar; det redan nämnda Lundaprojektet Sveriges eu
ropeisering under 1600-talet; och projektet Krigsmakt och samhälle i 
1500-talets Sverige (ansvariga: Sven A Nilsson, Birgitta Oden och Gun
nar Arteus) som studerar vissa aspekter av relationskomplexet krigen
militärorganisationens utveckling-de politiska, socio-kulturella och eko
nomiska förändringarna i Vasasönernas samhälle. 

Forskningen (inom och utanför projekten) på detta stora område kan 
överskådligast redovisas grupperad kring fyra teman. Ett kan förenklat 
benämnas "kriget och samhället". Det behandlas i några mycket upp
märksammade arbeten: Eva Österbergs avhandling Gränsbygd under 
krig. Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i syd
västra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget (Bibliotheca historica 
Lundensis 16. 1971), Sven A Nilssons uppsatser Hemlandet och de stora 
krigen under Gustav II Adolfs tid (Saga och sed 1973/74) och Militärsta
ten i funktion (i Gustav Adolf 350 år efter Liitzen. Stockholm 1982) 
samt Jan Lindegrens avhandling Utskrivning och utsugning. Produktion 
och reproduktion i Bygdeå 1620-1640 (Studia historica Upsaliensia 117. 
1980) och dessutom ex. vis av Berndt Fredriksson i uppsatsen Krig och 
bönder. Hur drabbades skåningarna av kriget 1675-79? (i Bördor, bön
der, börd i 1600-talets Sverige. Uppsala 1979), av doktoranden Gunila de 
Bejczy i avhandlingen Kriget och poeterna (prel titel) inom projektet 
Krigsmakt och samhälle i 1700-talets Sverige, av Sven A Nilsson i en pub
licerad studie31 och pågående forskning inom projektet Militärstaten och 
bondesamhället, av Jan Lindegren i pågående undersökningar inom och 
utanför detta projekt samt i pågående forskning av Birgitta Oden inom 
projektet Krigsmakt och samhälle i 1500-talets Sverige. 

Berndt Fredrikssons pågående undersökning av "det militära indel
ningsverket och dess effekter på den socio-ekonomiska utvecklingen i 
Sverige 1620-1901" får låna sin arbetstitel som rubrik åt ett annat tema. 
Kring detta rör sig även en väsentlig del av Gunnar Arteus' och Nils-Gö
ran Nilssons forskning inom projektet Krigsmakt och samhälle i 1700-ta
lets Sverige32 samt mycket av Agneta Guillemots och andras forskning in
om Umeåprojektet.33 

Ett tredje tema i sammanhanget låter sig någorlunda sammanfattas un
der rubriken "soldaters och underbefäls rekrytering och sociala liv". Te
mat är centralt för Thomas Magnussons forskning inom projektet Krigs
makt och samhälle i 1700-talets Sverige,34 för Kerstin Strömberg-Backs, 
Tom Ericssons, Agneta Guillemots mfl:s forskning inom Umeåprojektet 
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(not 33) och för projektet Krigsmakt och samhälle i 1500-talets Sverige 
(planerade undersökningar). Det har också fått allt större plats i perio
dens regementshistoriska forskning ( ovan) - vilken för övrigt har gett oss 
en pionjärstudie inom temat, nämligen Evabritta Personnes om artilleri
manskapet i Stockholm.35 

Det fjärde temat kan rubriceras "officerare i samhällslivet". Det har 
under perioden engagerat så många forskare att vi kan tala om en trend. 
Bland dem som publicerat undersökningar som helt eller delvis rör sig in
om temat finns Hans Wieslander (1966), Gunnar Arteus (1977, 82), 
Klaus-Richard Böhme (1979), James Cavallie (1981), Ingvar Elmroth 
(1981), Jarl Torbacke (1983) och Björn Asker (1983).36 Dessutom pågår 
forskning om militärbefälets politiska roll (Sven A Nilsson) och sociala 
karaktär (Gunnar Arteus) inom projektet Krigsmakt och samhälle i 
1500-talets Sverige, om utländska officerares integrering och betydelse i 
svenskt samhällsliv 1623-75 (forskarstuderanden Hans Korhonen) inom 
projektet Sveriges europeisering, om indelta officerares mentalitet och 
ekonomiska verksamhet (Nils-Göran Nilsson) inom projektet Krigsmakt 
och samhälle i 1700-talets Sverige, om den svenska officerskårens rekryte
ring under 1900-talet (Göran Andolf och Göran Göransson) samt om po
litiska attityder hos samma officerskår under skedet 1920--50 (Stig Ek
man). 

Och sedan? 

Avslutningsvis skall framföras några personliga tankar och önskemål om 
inriktningen av svensk militärhistorieforskning under den närmaste 
framtiden - i det lovliga syftet att försöka stimulera till debatt i en priori
teringsfråga som, vill jag tro, inte är alldeles utan intresse för nordiska 
historiker. 

Om den aktuella kartan över svensk militärhistorieforsknings intres
secentra skulle förbli väsentligen oförändrad under det närmaste decen
niet, då kommer 90-talets forskare inom genren att huvudsakligen arbeta 
med frågor rörande militär organisation, militär idehistoria, försvarspoli
tik eller "militären i samhällslivet". Det är ett perspektiv som på flera 
sätt kan synas tillfredsställande. Själv skulle jag dock hellre se en delvis 
annan framtidskarta, en som främst är en beskrivning av forskning på nya 
vägar: inom ovannämnda områden, inom genrens övriga områden och 
utanför dess nuvarande territorium. Låt mig konkretisera något av det 
som här föresvävar mig. 

Betraktar vi först de områden som just nu odlas mest, kan de alla med 
skäl anses för historievetenskapligt väsentliga; den pågående forskningen 
om svensk försvarspolitik kan dessutom tillskrivas ett mått av omedelbar 
samhällsnytta. De ter sig också starkt utvecklingsbara; dock bör här till
fogas att försvarspolitik har som forskningsområde hittills visat sig mindre 
tjänlig för intressant ( otrivial) teoribildning, och att forskningen om "offi
cerare i samhällslivet" syns närma sig ett slags mättnadspunkt. Mest ut-
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vecklings bar, dvs hittills minst utvecklad i förhållande till sin potential för 
värdefull kunskapsbildning, tycks mig forskningen om militär organisa
tion. Här finns många betydelsefulla frågor som historiker ännu inte bör
jat undersöka på ett samlat, planmässigt och komparativt sätt, t ex om 
militära organisationers socio-kulturella betingelser, om deras mentala 
verkningar på tillhöriga kollektiv och individer, om deras inflytande som 
modell för civil arbets- och utbildningsorganisation och omvänt, om deras 
byråkratisering under den moderna (post-feodala) epoken och om deras 
teknokratisering under 1900-talet. 

Vad beträffar genrens övriga områden, ville jag ex.vis gärna se att 
egentligt krigshistoriska frågor åter kom att seriöst intressera akademiska 
forskare i Sverige. Vi lever i en epok som med största möjliga tydlighet 
belyser krigets makt att på kort tid förändra ett nationellt samhälles ka
raktär. Det vore därför inte onaturligt, om sådana nationella katastrofer 
som Stora nordiska kriget eller kriget 1808-09 skulle komma att återfå sin 
vetenskapliga dragningskraft. Skulle det i vårt land bli en renässans för 
historisk forskning om kataklysmer av denna art, då hoppas jag att den 
forskningen också skall fängslas av de olyckliga fälttågens och de för
lorade slagens kausalsammanhang. Till dessa knyter sig fortfarande 
många ofullständigt besvarade eller aldrig ställda frågor av vittomgripan
de natur, ex.vis om betydelsen av faktorer som soldaternas/sjömännens 
motivation och fysiska tillstånd, officerarnas attityd och professionella 
kompetens, de högre befälhavarnas föreställningar om krigföringens or
ganisatoriska, strategiska, taktiska, tekniska och psykologiska "lagar", 
eller m a o frågor om bl a sammanhangen mellan krigs förlopp och de kri
gande staternas politiska system, nutritionsstandard, sociala förhållanden 
och militära institutioner. 

Slutligen skall här, mycket kortfattat, pläderas för mer forskning av 
svenska historiker på ett område som utomlands är under snabb explore
ring, men hos oss ännu ligger nästan orört. Det handlar om något som 
skulle provisoriskt kunna rubriceras "militär teknik och fredstida sam
hällsförändring" och som ex. vis innebär forskning om militärtekniska in
novationers faktiska roll i den allmänna tekniska ideutvecklingen, om 
omvandlingen av sådana innovationer till industriprodukter för civilt 
bruk, om militärteknikens indirekta (fredliga) inflytande - genom bl a 
ovannämnda processer - på samhällsförändringen i Sverige och andra län
der. Den potentiella nyttan av sådan forskning kan väl knappast ifråga
sättas. Och att den erbjuder vetenskapligt spännande uppgifter, är väl li
ka ostridigt. 
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Noter 

1. Utförligare om den militärhistoriska renässansen i ex. vis K-R Böhme, G
Arte us, C-A Gemzell, K Strömberg-Back & U Olsson, Militärhistoria - vad
är det? Aktuellt och historiskt (AoH) 1975, 5-26, Geschichte und Militärgesc
hichte. Wege der Forschung. Hrsg von Ursula von Gersdorff mit Unterstii
tzung des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. Frankfurt a M: Bernard &
Graefe Verlag för Wehrwesen, 1974, Knud J V Jespersen, En militaerhisto
risk renaissance? /Dansk/Historisk tidsskrift 1977, 135-142 och Militärgesc
hichte. Probleme Thesen Wege. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt,
1982 (Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte 25) samt nedan.
2. Planeringsgruppen för sektionen har bestått av overarkivar Hans Christian
Bjerg, universitetslektor Knud J V Jespersen (sekr) och professor Erling La
dewig Petersen från Danmark, professor Jarl Gallen från Finland, professor
Olav Riste från Norge och docenterna Gunnar Arteus och Klans-Richard
Böhme från Sverige. Gruppen har till ko-ordinatorer av rapportarbete m m
utsett Arteus (temat) och Böhme (fria ämnen).
3. En tillnärmelsevis fullständig redovisning av militärhistoriska arbeten
publicerade i Sverige 1900-1971 ges i Svensk historisk bibliografi (1771-1971).
Utg av Svenska historiska föreningen genom Kristian Setterwall m fl (1907
ffg).
4. Beträffande den tryckta regementshistoriska produktionen i Sverige se
Svensk historisk bibliografi och Gurli Taube, Svensk regementshistorisk bib
liografi. Uppsala 1949.
5. Utförligare om MHA:s organisation, uppgifter och förhistoria i Börje Fur
tenbach, Den militärhistoriska verksamhetens organisation. AoH 1963, 5-24
och Kungl Maj:ts proposition 1962:37.
6. MHA:s forskande personal består f n (nav 1983) av två officerare -
avd.chefen överste Bertil Johansson och överstelöjtnant Bo Kjellander - samt
docenterna Klaus-Richard Böhme och Gunnar Artens på de permanenta fors
kartjänsterna och docent Alf W Johansson och fil dr Göran Andolf på tids
begränsade forskarassistenttj änster.
7. Intervju med Armemuseichefen Bengt M Holmquist och krigsarkivarie
Erik Norberg.
8. Mer om DMF i Furtenbachs ovan (not 5) anförda uppsats. I detta organ
sitter f n (nov 1983) chefen för Militärhögskolan (ordf), chefen för MHA, pro
fessorerna i historia S Carlsson, G Rystad och R Torstendahl, docent K-R
Böhme, MHA, samt förre krigsarkivarien prof A Åberg, arkivchefen vid UD
prof W Carlgren och riksarkivarien prof S Lundkvist.
9. Närmare om Hans Delbri.icks krigshistorievetenskapliga metodik och dess
inflytande på svensk forskning i Gunnar Artens, Krigsteori och historisk för
klaring 1. Kring Karl XII:s ryska fälttåg. Göteborg )970 (Meddelanden från
Historiska institutionen i Göteborg 3).

10. Beträffande "Karl XII-renässansen" se ibidem och där (s 2 not 3) anförda
arbeten (av N Elvander, K-G Hildebrand, E Lönnroth m fl) samt Jarl Torbac
ke, "Försvaret främst". Tre studier till belysning av borggårdskrisens pro
blematik. Stockholm 1983 (Stockholm studies in history 30).

11. En fullständig bibliografi över denna institutions tryckta arbeten t o m
1973 återfinns i AoH 1973 (207-212).

12. Wilhelm Odelberg, Viceamiral Carl Olof Cronstedt. Levnadsteckning och
tidsskildring. Stockholm 1954, Hugo Uddgren, Karolinen Adam Ludvig Le-
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wenhaupt 1-2. Göteborg 1919 resp Uddevalla 1950 och Sture M Waller, Ge
org Carl von Döbeln. Studier i Sveriges militäriska och politiska historia 1808-
1813. Lund 1947. 

13. Einar Carlsson, Det svenska högkvarterets planläggning av slaget vid Pol
tava. En jämförelse mellan litteratur och källor. Karolinska förbundets års
bok (KFA) 1947, 130-148, dens, Karl XII och kapitulationen vid Perevolotj
na. Planläggningen och marschen från Pusjkarjovka. KFÅ 1940, 80-181,
dens, Krasnokutsk - Gorodnoe Kolomak. KFA 1947, 175- 212 Willy Kle
en, Poltavaslagets strategiska inramning. Nå,gra anteckningar. KFÅ 1949, 140-
149, Gustaf Petri, Slaget vid Poltava. KFA 1958, 125-161, Eric Tengberg,
Några anteckningar kring slaget vid Poltava. KFÅ 1946, 75-87. dens, Karl
XII och Ryssland. Studier rörande ryska fälttågets slutskede. Stockholm 1958
(Historiskt arkiv 7), Hans Villius, Peter den stores beslut att övergå Vorskla.
KFÅ 1948, 137-144, och dem;, Före Poltava. Vetenskapssocietetens i Lund
årsbok 1951, 3-26.

14. Per Sörensson, Krisen vid de svenska armeerna i Tyskland efter Baners
död (maj-november 1641). Stockholm 1931.

15. Per Hultqvist, Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från re
presentationsreformen till kompromissen 1873. Göteborg 1955, dens, För
svarsorganisationen, värnplikten och skatterna i svensk riksdagspolitik. Göte
borgs universitets årsskrift 1959: 1, Per Sörensson, Ekonomi och krigföring
under Gustaf II  Adolfs tyska fälttåg. Scandia 1932, 295-320, Alf Åberg, Indel
ningen av rytteriet i Skåne. Försvenskningsproblemet i belysning av det mili
tära organisationsarbetet. Lund 1947 och Sven Ågren, Karl Xl:s indelnings
verk för armen. Bidrag till dess historia åren 1679-1697. Uppsala 1922.

16. Leif Dannert, Svensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och
inrikespolitiska sammanhang. Uppsala 1943, Allan Jansson, Försvarsfrågan i
svensk politik från 1809 till Krimkriget. Uppsala 1935, Jean Häggman, Stu
dier i frihetstidens försvarspolitik. Ett bidrag till Sveriges inre historia 1721-
1727. Stockholm 1922 och Gunnar Samuelsson, Lantvärnet 1808-1809. Upp
sala 1944.

17. Alla debattinläggen är förtecknade i Arteus, Krigsteori 1, 25-26 (noterna 15-
19) utom Sven A Nilsson, Rasjids krönika. KFA 1954, 64-93 och dens, De
svensk-turkiska förbindelserna före Poltava. Scandia 1953/54, 113-163.

18. De viktigaste debattinläggen har förtecknats i AoH 1957, 7-8 (noterna 3- 4).
19. Sten Carlsson, Slaget vid Lappo. Verklighet och myt. Scandia 1947, 184-191,

Hasse Petrini, Källstudier till Erik XIV:s och Nordiska sjuårskrigets historia.
Lund & Köpenhamn 1942 och Inge! Waden, Berättande källor till Calmark
rigets historia. Lund 1936.

20. Sten Carlsson, Gardesregementenas degradering 1808. Historisk tidskrift
(HT) 1943, 369-397, dens, Gustaf IV Adolfs fall. Krisen i riksstyrelsen,
konspirationerna och statsvälvningen (1807-1809). Lund 1944, Birger Sall
näs, Det ofrälse inslaget i 1772 års revolution. HT 1954, 129-145 och Lennart
Thanner, Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död. Den inrepolitiska
maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d y:s regering. Uppsala
1953.

21. Kampen om Skåne. Red: Finn Askgaard & Arne Stade. Koebenhavn 1983.
22. Sven Lundkvist, Slaget vid Breitenfeld 1631. HT 1963, 1-38 och Göran Ry

stad, Ryssland eller Polen? Karl XII:s planer efter Dtinaövergången. Några
synpunkter. Scandia 1961, 298-336.
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23. Ledningsgrupp för projektet är Göran Rystad (ordf), Klaus-Richard Böhme
(sekr), Wilhelm Carlgren, Bertil Johansson, Ulf Olsson och Rolf Torstendahl.

24. Bland Cronenbergs publicerade arbeten nämner jag här av utrymmesbrist en
dast Militär intressegrupp-politik: kretsen kring Ny militär tidskrift och dess
väg till inflytande i 1930 års försvarskommission (Militärhistoriska studier 1.
1977).

25. Stig Boberg, Kunglig krigspropaganda. Göteborg 1967 (Studia historica Got
hoburgensia 8) och Göran Rystad, Kriegsnachrichten und Propaganda wäh
rend des Dreissigjährigen Krieges. Lund 1960 (Skrifter utg av Vetenskaps
Societeten i Lund 54) samt ovan not 22 (Lundkvist).

26. Sten Körner, The battle of Hastings, England, and Europe 1035-1066. Lund
1964 (Bibliotheca historica Lundensis 14), Carl X Gustaf och Danmark.
Källkritik och krigshistoria. Red: Arne Stade. Stockholm 1965 (Carl X Gus
taf-studier 1) och Arne Stade, Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshis
toria. Stockholm 1967 (Carl X Gustaf-studier 3 & Stock holm studies in his
tory 12).

27. Projektets tryckta produktion är alltför stor för att här kunna redovisas i sin
helhet. Ett antal mindre arbeten har förbigåtts i följande redovisning: James
Cavallie, Från fred till krig. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år
1700. Uppsala 1975 (Studia historica Upsaliensia 68), Lars Ekholm, Svensk
krigsfinansiering 1630--1631. Uppsala 1974 (Studia historica Upsaliensia 56),
Berndt Fredriksson, Försvarets finansiering. Svensk krigsekonomi under
skånska kriget 1675- 79. Uppsala 1976 (Studia historica Upsaliensia 81), Hans
Landberg, Statsfinans och kungamakt. Karl X Gustaf inför polska kriget.
Uppsala 1969 (Studia historica Upsaliensia 28), dens /m fl/ Det kontinentala
krigets ekonomi. Studier i krigsfinansiering under svensk stormaktstid. Upp
sala 1971 (Studia historica Upsaliensia 36), Sven A Nilsson, Från krig till fred.
Krigsmakt och statshushållning under svenskt 1600-tal. Det nordiske Histori
kermoede i Koebenhavn 1971. Beretning. Koebenhavn /1973/, 99-112 samt
Roland Nordlund, Krig på avveckling. Sverige och tyska kriget 1633. Uppsala
1974 (Studia historica Upsaliensia 57).

28. Klaus-Richard Böhme, Geld för die schwedischen Armeen nach 1640. Scan
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