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Nordisk balans - "en fiktiv 

illusion"? 

En studie av argument för och emot 

Robert Dalsjö 

Inledning 

Krigsslutet 1945 innebar för de nordiska länderna inte bara att 
det tyska hotet och förtrycket upphörde, utan också att Sovjet
unionen blev den enda stormakten i närområdet, med en domi
nerande position. Utvecklingen i Centraleuropa födde farhågor 
om Sovjets avsikter, och de nordiska länderna såg sig i det hård
nande klimatet snart tvungna att söka skydda sin säkerhet. 

Härvid styrdes de av sina erfarenheter från kriget: Finland såg 
en konfrontationspolitik mot Sovjet som ohållbar i långa loppet 
och sökte vinna sin mäktige grannes förtroende genom att på 
dennes förslag 1948 sluta ett ömsesidigt avtal om vänskap och 
samarbete (VSB). Sverige ville hålla fast vid den neutralitetslinje 
man tyckte framgångsrik, medan Norge - med Danmark i släp
tåg - av bitter erfarenhet avvisade isolerad neutralitet och såg 
någon form av koppling till västmakterna som nödvändig för sin 
säkerhet. Sedan svenska försök att bilda ett skandinaviskt för
svarsförbund, med syftet att hålla stormaktsmotsättningarna 
utanför Norden, misslyckats anslöt sig de västnordiska länderna 
1949 till Atlantpakten, Sverige blev kvar vid sin traditionella linje 
men stärkte försvaret, särskilt flygvapnet.1

Regionen blev dock inte så polariserad som man på vissa håll 
hade fruktat, bindningarna till respektive maktblock hade viktiga 
begränsningar och under femtiotalet utvecklades dessutom ett 
samarbete mellan de nordiska länderna på snart sagt alla områ
den, utom det som var tabu, det säkerhetspolitiska. Omkring 
1960 inträffade så ett antal kriser mellan Sovjet och nordiska 
länder, främst Finland; mest uppmärksammad blev den så kallade 
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notkrisen 1961. Sovjet krävde då i en not till Finland militära 
konsultationer enligt VSB-avtalets bestämmelser, detta bl a med 
hänvisning till NATO-aktiviteter, främst västtyska, i Norge och 
Danmark. Efter det att ryssarna upprepat sina krav, sade den 
norska försvarsministern i ett tal att fortsatta sovjetiska påtryck
ningar inte skulle resultera i norska eftergifter. Snarare kunde det 
pressa landet till ännu intimare NATO-samarbete. Han påminde 
om Norges självpåtagna restriktioner vad gällde kärnvapenbase
ring. Sedan Kekkonen träffat Chrusjtjov drogs de sovjetiska kra
ven tillbaka, bl a med hänvisning till att man ville undvika krigs
psykos och krigsförberedelser i NA TO-länderna Norge och Dan
mark. 2 

Notkrisens förlopp och utgång uppfattades på många håll som 
ett exempel på ett ömsesidigt säkerhetspolitiskt beroende mellan 
de nordiska länderna. Uttrycket "nordisk balans" dök sannolikt 
först upp i en norsk tidskriftsartikel 1962 och fick under sextio
och sjuttiotalen vid spridning bland forskare, politiker och militä
rer, främst inom Norden.3 Trots att det flitigt användes, rådde 
ingen enighet om vad det egentligen betydde. Vissa använde det 
som namn på en beskrivning av det säkerhetspolitiska mönstret i 
Norden, med tonvikt på -politiska: lågspänning, lågt supermakts
engagemang, säkerhetsgemenskap och ömsesidigt beroende. 
Andra betonade de militära faktorerna: Nordens roll som ett 
nedtrappningsområde mellan blocken med Sverige som en stark 
buffert emellan. Dessa båda betydelser av uttrycket nordisk ba
lans, som i huvudsak var deskriptiva, fick också normativa mot
svarigheter. Balansen sågs som något positivt och eftersträvans
värt, den bidrog till fred och avspänning i vårt område och hade 
vänt det som 1948-49 kallades splittring till något för alla parter 
fördelaktigt. 

Med de�sa betydelser hade och har fortfarande tankarna om en 
nordisk balans stor spridning; under sjuttiotalet återkom de gång 
på gång i regeringsuttalanden, försvarskommittebetänkanden, 
forskningsrapporter och tidningsartiklar.4 De kan sägas utgöra 
själva grunden för de svenska, norska och danska regeringarnas 
bedömningar av läget i Norden och har kallats det begrepp som 
betyder mest inom det svenska säkerhetspolitiska tänkandet. 5 

Även om uttrycket nordisk balans fortfarande då och då används 
från finskt officiellt håll, har man där vissa reservationer.6 Av 
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olika skäl talar man där hellre om nordisk stabilitet, en "balans" 
utan dynamiska element och ömsesidigt beroende, där i stället 
oföränderligheten betonas. 7 I Sverige har, särskilt efter det senas
te regeringsskiftet, ordet "balans" fått ge vika för II stabilitet" i de 
officiella deklarationerna, men analysen förefaller att vara i stort 
sett oförändrad. 8

På vissa håll i Norden drog man dock ännu mer långtgående 
slutsatser av notkrisen. Den norske utrikesministern John Lyng 
hävdade i stortinget existensen av ett "nordiskt jämviktsmönster" 
och att den norska bas/atompolitiken bidrog till att förhindra 
sovjetiska krav på Finland.9 Hans landsman Arne Olav Brundt
land har sedan sextiotalets mitt fört fram en teori om nordisk 
balans som han menar kan, till skillnad från den rent deskriptiva 
betydelsen av uttrycket, förklara den långa perioden av stabilitet 
och lågspänning i vårt område. Teorins kärna är att maktblocken 
avskräcks från att flytta fram sina positioner i Norden genom att 
den andra sidan då kunde vidta kompenserande motåtgärder i 
"sin" del av området; exempelvis är det Norges möjlighet att 
ompröva sin bas/atompolitik som är huvudorsaken till att Sovjet 
inte ställt större säkerhetspolitiska krav på Finland.10 

Denna teori omfattas sedan sextiotalet av officiella kretsar i 
Norge, t ex av förre försvarsministern Sjaastad, och har använts 
som argument bl a mot en nordisk kärnvapenfri zon.11 Även
inom NA TO är den spridd, men har mött viss kritik eftersom den 
utnyttjats som stöd för de norska begränsningarna i paktmed
lemskapet.12 I Sverige har teorin inte samma starka ställning som
i Norge, men har ändå - särskilt tidigare - haft brett stöd bland 
politiker, forskare och militärer. 1978 års försvarskommitte an
slöt sig till teorin i sitt betänkande, den kan därför sägas vara ( eller 
åtminstone ha varit) en del av den officiella svenska synen på 
läget i Norden.13 Den har också flitigt kommit till användning
som argument mot en svensk nedrustning. I Finland har teorin 
fått ett visst stöd bland press och forskare, men har inte offentligt 
accepterats av landets politiska ledning. 

Tankarna på en nordisk balans har inte saknat kritiker, kritiken 
har kommit från både vetenskapligt och politiskt håll och varierat 
i karaktär från analytisk till normativ; invändningar har riktats 
såväl mot uttryckets mångtydighet och vaghet som mot själva 
sakinnehållet i de olika tolkningarna.14 Uttrycket nordisk balans
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har, kanske som resultat av detta, förekommit alltmer sparsamt i 
svensk vetenskaplig och politisk debatt de senaste åren. 

Syfte, metod, material och avgränsningar 

Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att utröna om den kritik som offentligt 
har framförts mot tankarna på en nordisk balans föranleder att 
dessa på vetenskaplig grund bör förkastas. 

För att få översiktlighet och för att underlätta analys har de 
olika tolkningar som förespråkarna framfört i debatten delats in 
efter förklaringsnivå och innehåll i huvudtolkningar, dessa över
ensstämmer i stort med de läger som förekommer i debatten. 

Analysen genomförs separat för de olika huvudtolkningarna 
och utförs i tre steg. Först kommer innehållet i en huvudtolkning 
att presenteras och analyseras, inklusive de påståenden om sak
förhållanden och samband som tolkningen grundar sig på. 

Nästa steg blir att redogöra för kritik som riktar sig mot tolk
ningen, eller mot påståenden som utgör grund för denna; där det 
kan vara belysande kommer pro- och kontraargumenten att kon
fronteras. Matargumenten kommer att analyseras och prövas 
med avseende på hållbarhet, konsistens och relevans, varefter 
slutsatser dras om bärkraften i dessa. På grundval av detta kom
mer till sist slutsatser att dras om huruvida kritiken blottlagt 
allvarliga brister i tolkningen och om tolkningen kan anses vara 
motbevisad. 

Om analysen ger vid handen att någon eller alla tolkningar bör 
avvisas är detta ett viktigt resultat, om motsatsen är fallet bör 
tolkningen på grundval av upprepade, misslyckade falsifierings
försök kunna accepteras preliminärt. Detta, tillsammans med 
eventuella svagheter eller luckor i täckningsområdet som påträf
fats i tolkningen, utgör inte bara ett viktigt resultat i sig, utan 
också en utgångspunkt för fortsatt analysarbete. 

Som biprodukt till huvudresultatet erhålls dessutom ökad kun
skap om de olika betydelserna av nordisk balans och ökad eller 
systematiserad kunskap om säkerhetspolitiska sakförhållanden 
och samband i Norden. 
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Material 

I syfte att bygga en stabil grund för uppsatsen har en omfattande 
materialsökning genomförts i dagspress, fack- och tidskriftspress 
och i facklitteraturen. Förutom sedvanliga metoder har sökningen 
även omfattat en systematisk genomgång av debattinlägg och 
ledare i nästan samtliga svenskspråkiga dagstidningar under peri
oden 1974-1984 och även en kontroll i amerikanska databaser 
för vetenskapliga artiklar. Givetvis finns det dock inlägg som har 
gått mig förbi och som kan tänkas innehålla väsentligt material 
även om jag har strävat efter att göra arbetet så fullständigt som är 
möjligt inom ramen för en B-uppsats. 

Avgörande för urval av de inlägg som tas upp till behandling 
har varit strävan efter fullständighet, kombinerad med tre prin
ciper för bortsortering. Den första principen är de generella av
gränsningar som anges i avsnittet Avgränsningar. Den andra prin
cipen rör förespråkarnas inlägg, här har jag sökt redovisa den 
gemensamma grund som finns inom denna tankeskola. Tonvikten 
i min framställning ligger här på det relativt allmänt omfattande, 
inte på det personliga eller speciella, varför "udda" synpunkter 
från enstaka förespråkare har sorterats bort. Den tredje principen 
gäller kritiken och är spegelbilden av den andra; kritiska argu
ment behöver inte vara allmänt omfattande eller typiska för att 
behandlas, däremot har inlägg som upprepar andras kritiska syn
punkter sorterats bort. 

Två svagheter finns med denna diskurskonstruktion: 1) Den 
långa tidsperioden gör att såväl verkligheten som innehållet i de 
olika tolkningarna kan ha förändrats under tidens gång. 2) Efter
som diskursen är skapad och inte naturlig är det inte säkert att 
debattörerna haft kännedom om samtliga, eller ens huvuddelen 
av de inlägg som ingår. Dessutom är en del av inläggen gjorda i en 
vetenskaplig debatt, medan andra skrivits i direkt politiskt syfte. 
Emellertid finns en hög grad av kontinuitet i tolkningarna ( om än 
inte alltid i de åsikter som framförs av debattörerna). De poten
tiella felkällor som återstår bör kunna kontrolleras och hänsyn har 
tagits till dem under arbetets gång. 

Eftersom strävan vad gäller förespråkarna har varit att redovisa 
tankeskolans ståndpunkter, inte individers, har inte förespråkar
nas namn tagits upp i texten och inga försök har gjorts att dela 
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upp dessa i undergrupper. På kritikersidan har jag avstått från att 
presentera kritikerna vad gäller position i samhället eller debat
ten. De flesta av dem är redan välkända för den informerade 
läsaren och etiketter av olika slag blir ofta endimensionella och 
missvisande, dessutom vore etiketter onödiga i detta samman
hang eftersom det är debattens innehåll argumenten - och 
inte dess yttre form som studeras i uppsatsen. 

Avgränsningar 

Av praktiska skäl har jag tvingats avstå från att behandla såväl den 
normativa som den förklarande tolkningen av uttrycket nordisk 
balans, detta eftersom främst kritiken mot den senare av dessa är 
mycket omfattande. 

Som framgår av syftet kan jag inte dra säkra slutsatser om att 
någon av tolkningarna är hållbar, utan enbart om huruvida kriti
ken föranleder att en eller flera av tolkningarna bör förkastas. 
Detta är en följd både av att det kan finnas kritik som jag inte 
uppmärksammat eller behandlat, och av att jag här inte kon
struerat egna invändingar mot de olika tolkningarna. 

Viss kritik mot balanstolkningarna kan sägas vara en reflektion 
av större konflikter inom det säkerhetspolitiska tänkandet, t ex 
angående ett framtida krigs karaktär. Sådan kritik kan inte förbi
gås bara för att den inte enbart riktar sig mot nordisk balans, utan 
måste behandlas. Emellertid är det knappast möjligt att i detta 
sammanhang gå till botten med en sådan större fråga; jag för 
därför ett begränsat resonemang kring problemet o·ch söker an
knyta till en existerande diskussion. 

De mycket intressanta frågorna om säkerhetspolitisk utveck
ling i Norden och om framtiden för en eventuell nordisk balans 
har, där det inte är nödvändigt för analysen, tyvärr fått stryka på 
foten eftersom de inte är direkt relaterade till syftet. 
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Beskrivande politisk balans 

Förespråkarnas tolkning 

Den vanligast förekommande tolkningen av uttrycket nordisk 
balans är en beskrivning av det säkerhetspolitiska mönster som 
funnits i Norden sedan trettio år tillbaka och av de säkerhetspoli
tiska samband och beroenden som råder mellan de nordiska 
länderna. Beskrivningen innehåller såväl statiska (mönster) som 
dynamiska (samband) element, men de dynamiska elementen är 
inte så framträdande som i den förklarande tolkningen. 

Mönstret kan ses som en väv bestående av ett stort antal trådar 
av olika slag (geopolitiska, säkerhetspolitiska och "mjukpolitis
ka"/kulturella) och ursprung (regioninterna och -externa). 
Grundläggande är här regionens geografiska läge på gränslinjen 
mellan öst och väst och att länderna, även om det inte alltid sägs 
rent ut, är utsatta för ett och samma geopolitiska hot: Sovjetunio
nen. Fruktan för, eller relationerna till Sovjet är det nav runt 
vilket säkerhetspolitiken i Norden rör sig

1 
men omständigheterna 

har tvingat de nordiska länderna att söka vitt skilda lösningar för 
att neutralisera ett och samma hot. 15 Dessa skilda lösningar utgör 
förutsättningar för den nordiska balansen. 16 

□ Finland är alliansfritt/neutralt
1 
men läget intill en misstänksam

supermakt har gjort att såväl utrikes-, som handels- och försvars
politiken har fått anpassas till realiteterna. 17 Försvarspolitiken
spelar en mindre roll, i stället försöker man med "aktiv utrikespo
litik" minska risken för krig och öka förtroendet i öster. 18

VSB-avtalet med Sovjet kan sägas utgöra en potentiell allians,
som vid hot om en NA TO-attack mot Finland eller mot Sovjet
via Finland kan aktiveras, dock först efter gemensamma konsulta
tioner.19

□ Norge och Danmark är NATO-medlemmar men på minimi
villkor. Länderna har beslutat att, om inte angrepp eller hot om
angrepp föreligger, avstå från basering av allierade förband och
kärnvapen på eget territorium. Norge har också en självpåtagen
låg militär profil i området närmast den sovjetiska gränsen, liksom
Danmark har i Bornholmsområdet.20 Norrmännen understryker
dock att denna politik är följden av ensidiga beslut och förbe-

13 



håller sig rätten att själva uttolka dess innebörd och avgöra om 
den behöver ändras.21

□ Sverige ligger i regionens centrum och för en alliansfri politik
grundad på ett starkt försvar. Den alliansfria/neutrala linjen är
helt obunden av traktater och avtal, detta i syfte att hindra
utländsk inblandning och garantera största möjliga handlingsfri
het i en krissituation. 22

□ Island förekommer relativt sparsamt i diskussionerna om nor
disk balans (som oftast handlar om "kärnländerna" Norge, Sveri
ge och Finland) och då mest i spekulationer vad som skulle
inträffa om USA tvingades lämna Keflaviksbasen. 23 Landet har
en mycket begränsad säkerhetspolitisk repertoar och anses sanno
likt vara för geografiskt avskilt och militärt knutet till USA för att
riktigt räknas med i detta sammanhang.

De bindningar som finns till respektive maktblock utgör, tillsam
mans med supermakternas intressen och närvaro i närområdet, 
krafter som verkar polariserande på regionen. En viktig del av 
balanstanken är dock att detta inflytande motverkas av andra 
faktorer, såväl regioninterna som regionexterna. De regionex
terna verkar genom att hämma de splittrande krafterna, medan 
de regioninterna verkar direkt sammanhållande. 

Regionexterna faktorer är den huvudsakligen defensiva karak
tären hos supermakternas intressen i området och att den nuva
rande situationen anses svara mot dessa intressen, samt de be
gränsningar som finns i nordiska länders anslutning till respektive 
maktblock (här spelar bl a en äldre neutralitetstradition in). Sam
mantaget anses detta göra att supermakterna, åtminstone tidi
gare, haft en relativt låg profil i området och dess närhet och 
saknat motiv för att förändra läget. 24 

Regioninterna faktorer utgörs, menar man, bl a av en delvis 
gemensam historia, ett gemensamt kulturarv, språkens likhet och 
en tradition av samarbete vilka bäddar för en känsla av nordisk 
samhörighet. 25 Inom Norden saknas också gränstvister eller mot
sättningar som kunde leda till militär konflikt, och området anses 
utgöra en säkerhetsgemenskap.26 

Den relativa lågspänning och balans mellan maktblocken man 
hävdar kännetecknar Norden sägs vila på en kombination av 
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förtroende och möjligheter till konfrontation, och samtliga nor
diska länders säkerhetspolitik innehåller dessa element, om än i 
olika proportioner.27 Detta gäller i klartext främst förhållandet 
till Sovjetunionen, där det inte bara är Finland som undviker att i 
onödan reta björnen, även Sverige och NATO-landet Norge är 
mycket måna om att visa sina defensiva avsikter och sin goda vilja 
gentemot supermakten. 28 

Konfrontationselementen skall avskräcka maktblocken från att 
försöka flytta fram sina positioner (bildligt snarare än bokstavligt) 
i Norden, de utgörs av respektive lands försvarsstyrkor, samt för 
Norges och Danmarks del av paktmedlemsskapet och möjlighe
terna att fördjupa detta. Eftersom alla nordiska länder utom 
Sverige är bundna genom avtal till en supermakt måste en angri
pare räkna med att en konflikt i området också innebär en kon
flikt med huvudmotståndaren. Till avskräckningen kan också räk
nas "världsopinionens" reaktion vid aggression. 29 

Förtroendeelementen syftar till att supermakterna inte skall ha 
några behov av att öka sitt inflytande i området, detta eftersom 
det inte utgör något hot och situationen är stabil. Genom att 
Norden är ett gränsområde mellan maktblocken, som varken är 
neutralt eller oförbehållsamt allierat, sägs det utgöra en buffert
zon utan hårda kontaktytor; en symmetrisk avtrappningszon mel
lan öst och väst. 30 De båda maktblocken kan få sin defensiva
säkerhet tillgodosedd utan närvaro av supermaktstyrkor i fred. 

Skulle läget skärpas ger buffertzonen dels förvarning, dels möj
ligheter att genomföra motdrag.31 Detta i kombination med av
saknaden av supermaktsstyrkor i fredstid har gjort att Norden 
ofta ses som ett lågspänningsområde i ett Europa rustat till tän-
dema. 32 

Trots att staterna har valt olika säkerhetspolitiska lösningar har 
de visat ömsesidig respekt för varandras val. Supermakterna har 
också haft förtroende för att länderna skall hålla fast vid sina 
respektive "rollval" och för att regionen skall vara stabil; området 
har följaktligen ägnats relativt litet intresse från deras sida.33 

Länderna och regionen är internationellt sett politiskt och socialt 
stabila, vilket försvårar stormaktsinterventioner av Mellersta Ös
tern-typ. 34 

Så långt är nordisk balans bara en beskrivning av läget och en 
skola nöjer sig med detta. Då tillskrivs också ofta läget ett drag av 
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oföränderlighet och det talas om en "nordisk stabilitet" som inte 
påverkas av förändringar i vårt närområde eller av ett enskilt 
nordiskt lands politik. 35 Med nordisk balans menas dock vanligen 
inte bara en statisk beskrivning av läget i Norden utan också 
förekomsten av ett dynamiskt samband mellan staterna. 

Norden ses då som ett säkerhetspolitiskt system, eller snarare 
ett sub-system, där staterna är ömsesidigt beroende och ett visst 
samspel förekommer. Tanken är att i den situation som beskrivits 
ovan påverkar en ändring av ett lands säkerhetspolitik även de 
andra. Exempelvis skulle ett intimare samarbete mellan Norge 
och NATO eller militärt samarbete mellan Finland och Sovjet 
påverka de andra nordiska ländernas situation. I denna variant av 
nordisk balans ligger Finlands bindningar österut och Norge/Dan
marks NA TO-medlemskap i var sin vågskål, medan Sveriges 
väpnade neutralitetspolitik "bär upp" balansen. 36 Situationen 
fordrar dock att politikerna i de olika länderna agerar försiktigt 
och tar hänsyn till hur förändringar i det egna landet påverkar 
omgivningen. Ett sådant hänsynstagande har också präglat efter
krigstiden, menar anhängarna.37 Denna tolkning av uttrycket 
nordisk balans kan enklast sammanfattas i orden ömsesidigt sä
kerhetspolitiskt beroende, jämvikt i supermaktsinflytande och 
lågspänning. 

Det torde stå klart att nordisk balans är ett relativt snårigt och 
mångfacetterat begrepp, även om man enbart betraktar den poli
tiskt beskrivande tolkningen. Det är inte ett begrepp som lätt 
låter sig definieras på ett någorlunda exakt sätt, bland annat 
beroende på att de olika debattörerna inte alltid gör klart vilka 
faktorer som är av betydelse och hur dessa förhåller sig till var
andra. För de båda tolkningar som behandlas i denna uppsats 
gäller också att den idemässiga karaktären inte är renodlad: hu
vudsakligen beskrivande, men med förklarande inslag som kan 
variera i styrka. Följande bör dock kunna sägas om den politiskt 
beskrivande tolkningens innehåll och karaktär: 

Tolkningen består av två steg, där det första är en statisk beskriv
ning av det säkerhetspolitiska läget i Norden och i huvudsak 
överensstämmer med betydelsen i uttrycket nordisk stabilitet. 
Det andra steget tillför dessutom ett dynamiskt samband och 
beroende staterna emellan; dock är inte dynamiken så starkt 
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betonad som i den förklarande tolkningen, och några egentliga 
anspråk på att dynamiken kan förklara den långvariga lågspän
ningen i området görs inte. 

Aktörerna utgörs av de nordiska länderna ( oftast utom Island) 
och i stort sett omfattas endast nordiskt område. Supermakterna 
utgör dock starka yttre krafter både inom området via paktanslut
ningar och i omgivningen genom sina styrkedispositioner och 
intressen. 

Ordet "balans" syftar i förespråkarnas framställningar på åt
minstone tre skilda motsatsförhållanden, som inte är ömsesidigt 
uteslutande utan snarare kompletterar varandra. Dock är det 
endast ett av dessa tre (nummer ett nedan) som är analogt med 
maktbalans i traditionell bemärkelse. 

1. Balans, i betydelsen avsaknad av övertag för ena sidan, mellan
de båda supermakternas inflytande och handlingsmöjligheter
inom Norden.
2. Balans, i betydelsen jämvikt, mellan krafter som påverkar
Norden i polariserande respektive sammanhållande riktning.
3. Balans, i betydelsen avvägning, mellan förtroendeskapande
och avskräckande inslag vid utformningen av varje enskilt lands
politik gentemot Sovjetunionen.

Man bör också hålla i minnet att den nordiska balansen ses som 
ett fredstida fenomen vars fortbestånd är beroende av att starka 
supermaktsintressen i motsatt riktning saknas. Konfrontations
möjligheterna är inte avsedda att utnyttjas, åtminstone inte inom 
ramen för den nordiska balansen, utan för att verka förebyggande. 
Den nordiska balansen anses även av sina förespråkare vara en 
bräcklig byggnad. 

Kritiken mot den politiskt beskrivande tolkningen 

Ingen hänsyn 
Nils Örvik kritiserar tankarna om ömsesidigt hänsynstagande och 
menar att inget nordiskt land vill riskera sin egen säkerhet för att 
skydda ett grannland. Han stöder sig på erfarenheter från dansk
preussiska kriget 1863-64, vinterkriget 193 9-40 och den 9 april 
1940 när han menar att något "broderligt" risktagande inte är att 
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vänta och att nordisk balans är baserad på myten om en nordisk 
solidaritet. Tvärtom menar han att det finska agerandet för en 
nordisk kärnvapenfri zon visar att ett nordiskt land är villigt att ta 
politiska initiativ som förvärrar ett grannlands ställning, om man 
därigenom kan bidra till att rädda sitt eget skinn. 38

Örviks argumentation har enligt min mening två svagheter. För 
det första berör Örviks exempel krig medan balansförespråkarna 
talar om hänsynstagande i fred eller under en kris, inte under krig. 
Även om krig är den allvarligaste situation en stat kan ställas 
inför, torde kriser i fred vara betydligt sannolikare och i en sådan 
situation kan hänsynstagande från ett nordiskt lands sida tänkas 
ha en dämpande inverkan på krisens förlopp ( dock kan hänsyns
tagande i krissituationer även ha rakt motsatt verkan, det beror på 
vilka avsikter den sida som utlöst krisen har). Även hänsynstagan
de i fred har säkerhetspolitisk betydelse eftersom förhållandena i 
fred av naturliga skäl utgör utgångsläget för krigstida dispositio
ner och planer. 

För det andra är den geopolitiska situationen nu annorlunda än 
den var i Örviks exempel. 1863-64 och 1940 gick konfliktlin
jerna 11på längden" och hotet riktades inte mot samtliga nordiska 
länder. 1939 gick visserligen det ryska hotet på tvären, men det 
berörde inte alla de nordiska länderna och det fanns samtidigt ett 
tyskt hot från söder. Vid denna tid var också kretsar i Sverige 
beredda att ta vissa begränsade risker för Finland, eftersom man 
bedömde hotet som gemensamt. 39 I Örviks exempel var också de 
nordiska länderna isolerat belägna och saknade stormaktsstöd. 
1939 och 1940 rådde dessutom ett s k  Tilsitläge. Norden var 
omgivet av sinsemellan förbundna stormakter som hade delat 
upp vår region i intressesfärer där de hade fria händer. Situa
tionen i dag är annorlunda, något Tilsitläge föreligger inte i Nor
den och konfliktlinjerna går 11på tvären11 över hela regionen med 
en supermakt på var sida, som för att nå sin huvudmotståndare 
sannolikt måste passera flera av länderna.40 Detta främjar gemen
samma intressen på ett helt annat sätt än tidigare. Givetvis finns 
möjligheten att Sverige och Finland t ex skulle falla undan för 
sovjetiska krav på genommarsch mot Norge under ett krig, men 
det finns knappast någon grund för att påstå att detta med säker
het skulle ske. 

Det finns ett relativt stort antal officiella uttalanden om att 
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hänsyn till grannländerna och regionen påverkat säkerhetspoli
tiska beslut. Dessa behöver inte ha sprungit ur altruism, utan kan 
ha fullt rationella skäl, såsom fruktan för vad supermakten på 
"motsidan" kunde vidta för motåtgärder om hänsyn inte togs. 
Exempelvis skriver den norska försvarsutredningen i sitt betän
kande från 1978 att landets frivilliga militära begränsningar inte 
bara orsakats av egna intressen utan också "utifrån en värdering 
av övriga nordiska länders intressen och ställning."41 Detta hade 
tidigare sagts av utrikesminister Lange 1960; och utrikesminister 
Frydenlund har hävdat att hänsynen till Finland spelade in i 
beslutet om att förhandslagra amerikansk materiel i Tröndelag, i 
stället för i Troms som planerat.42

Örviks användning av de finska förslagen om en kärnvapenfri 
zon som exempel på motsatsen till hänsynstagande är intressant, 
inte bara för dess betydelse vad gäller balanstankarna. Även om 
man som Örvik gör antagandet att en sådan zon skulle rycka 
undan grunden för säkerhetssystemet i Norden, innebär inte det
ta med nödvändighet att finländarna är villiga att skada sina 
grannar för egen vinnings skull. Det som Örvik för fram är en

hypotes av flera tänkbara. Länge kunde Helsingfors föra fram 
zonförslag i medvetenhet om att de skulle avvisas av de övriga 
länderna och situationen skulle bestå oförändrad. Möjligheten att 
en sådan plan verkligen skulle kunna realiseras uppstod först när 
de socialdemokratiska partierna i de övriga nordiska länderna 
överraskande bytte inställning i början på 80-talet. Sedan detta 
inträffat blev dock den finländska attityden märkbart avvak
tande. 43 En hypotes här kan vara att finländarna insåg förslagets 
konsekvenser, men att man givet den norska inställningen ändå 
kunde driva frågan - inte för att få förslaget realiserat, utan för 
att bibehålla sitt förtroende i Moskva. När så zonmotståndet 
plötsligt rämnade tvangs man att hålla fast vid sina förslag, men 
drev dem inte energiskt. Att förvänta sig att finländarna skulle 
byta inställning i frågan, och därmed rasera en stor del av det 
förtroende man mödosamt byggt upp, vore att ställa orimliga 
krav på hänsynstagande, särskilt som det var norrmännen som 
hade misslyckats med att spela sin roll i spelet. Ytterligare en 
hypotes är att Helsingfors verkligen tror att deras förslag skulle 
gagna de nordiska ländernas säkerhet. 

Politikers uttalanden om sina egna avsikter bör granskas kri-
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tiskt, men när det gäller dessa och liknande uttalanden har jag 
inte kunnat finna någon drivkraft att falskeligen anföra hänsyn 
som motiv. Enligt min mening finns det tillräckliga skäl för att 
anse att hänsynstagande till grannländerna spelat in vid säkerhets
politiska beslut. Därmed inte sagt att Örvik inte har pekat på en 
viktig begränsning i den nordiska balansens betydelse. 

Balans mellan olika vikter 
Alva Myrdal påstår i en artikel att "logiskt och teoretiskt är det ju 
helt omöjligt att tala om balans mellan kvalitetsolika vikter" och 
att nordisk balans är en "falsk kliche" .44 Hon får stöd av Erik 
Noreen som menar att det är tveksamt om det går att använda en 
term som balans för att jämföra så kvalitetsolika vikter som finsk 
neutralitet och norskt NATO-medlemskap.45 

Är det då verkligen omöjligt att väga kvalitetsolika vikter? Ja, 
om man mäter dem i olika mått, men inte om de mäts i samma. 
Det är välkänt att 1 kg morötter kan väga jämt med 1 kg bly
vikter. De är olika i sin karaktär, men har en sak gemensam: sin 
massa, sitt inflytande på vågen. Om balansen anses gälla super
maktsinflytande över respektive land kan både NA TO-anslutning 
och speciella Sovjetrelationer mätas i detta mått. Samma mått 
kan även användas för andra förbindelser, t ex ekonomiskt bero
ende. Om balansen definieras som gällande möjligheterna till 
avskräckning mot aggression från den motsatta sidan, kan vik
terna jämföras i detta avseende. Någon exakt värdering lär knap
past vara möjlig att få, men väl en uppskattning. 

Inget system 
Erik Noreen kritiserar tankarna på en nordisk balans och ett av 
hans argument är att Norden inte, som förespråkarna hävdar, 
utgör ett säkerhetspolitiskt system. Anledningen till detta är en
ligt hans mening dels ländernas olika rollval, dels att det saknas 
ett officiellt nordiskt forum för säkerhetsfrågor.46

Om olika rollval vore ett hinder för system kunde vare sig 
NATO, öst-väst eller världen som helhet kunna betraktas som 
system, eftersom det inom dessa system förekommer stater med 
olika roller (supermakt, stormakt, småstat; beskyddare - klient 
m m.) Kravet på lika roller bör avvisas om begreppet system skall 
kunna användas annat än i ett mycket litet antal fall. 
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Inte heller kan frågan om ett officiellt forum tillmätas någon 
avgörande betydelse i detta sammanhang. Ett par exempel kan 
vara belysande: upphörde Tyskland och Italien att vara delar av 
det internationella systemet när de båda staterna under 30-talet 
lämnade Nationernas Förbund? Antag att den ena eller båda 
supermakterna lämnade FN:s säkerhetsråd, skulle då systemet 
öst-väst försvinna, eller ens allvarligt förändras? Knappast1 enligt 
min mening. Interaktioner mellan ett systems komponenter kan 
ske på andra vägar1 direkt eller indirekt. Detta gäller även inom 
Norden och därför faller Noreens invändningar. 

Kjell Goldman definierar ett system som "en enhet1 i vilken 
alla komponenter har relationer med åtminstone en annan kom
ponent och alla komponenter sålunda är åtminstone indirekt 
beroende av varandra". Ett subsystem definieras som "ett antal 
stater som är färre än det totala antalet och som uppfyller system
definitionens minimikrav" .47 Dessa definitioner täcker väl det 
som allmänt brukar menas med system och låter sig lätt applice
ras på Norden. 

Ingen gemensam geopolitik 
Alva Myrdal menar i Tiden att termen balans inte motsvarar 
verkligheten i Norden därför att någon gemensam geopolitik inte 
finns och staternas geopolitiska situation är olika.48 För mig är det 
oklart vad hon menar med att en gemensam geopolitik saknas och 
hon utvecklar inte argumentet vidare.49 Vad gäller den geopoli
tiska situationen för de nordiska länderna råder snarast motsatsen 
till det förhållande hon hävdar. Det är svårt att invända mot 
balansförespråkarnas synpunkt att främst Norge, Sverige och Fin
land har liknande geopolitiska lägen på randen av den euroasia
tiska kontinent som domineras av Sovjetunionen. Att sedan en i 
huvudsak likartad geopolitisk situation givit upphov till skilda 
säkerhetspolitiska situationer för länderna förändrar inte det geo
politiska läget. 

Utgör då geopolitiska faktorer i Norden analytiskt något hinder 
mot balans i de tre betydelser som förekom i avsnittet Föresprå
karnas tolkning? Det gemensamma geopolitiska hotet stämmer 
väl med nordisk balans i betydelsen avvägning mellan förtroende 
och avskräckning. De skilda säkerhetspolitiska lösningarna är ock
så förenliga med tanken på balans mellan polariserande och sam-
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manhållande krafter. Den tredje betydelsen av balans inom denna 
tolkning är balans mellan de båda supermakternas inflytande i 
området. Detta är den balans som mest liknar traditionell makt
balans, här har vi också de motsatta geopolitiska intressen man 
förväntar sig i en sådan situation. Jag kan inte finna att något i 
Myrdals invändningar föranleder att tolkningen bör förkastas, 
tvärtom har analysen även om den är skissartad - visat att 
tankarna på nordisk balans står i överensstämmelse med den 
geopolitiska situationen i Norden. Hon har dock pekat på beho
vet av att klarlägga de gemensamma och motsatta intressen som 
finns mellan regionens länder. 

Slutsatser 

Jag anser mig ha visat att ingen av de ovan behandlade invänd
ningarna mot nordisk balans som en beskrivning av det säkerhets
politiska läget och sambandet i Norden föranleder att denna 
tolkning bör förkastas. Örvik har pekat på begränsningar i hän
synstagande vid en allvarlig kris, vilket är viktigt men inte mot
säger tolkningen som sådan. Om hans hypotes angående finska 
zonförslag skulle vara korrekt har han satt frågttecken för en 
viktig del av tolkningen även i djupaste fred. De övriga tre in
vändningar som riktats mot tolkningen saknar bärkraft, därmed är 
det dock inte bevisat att balanstolkningen är riktig, bara att inga 
bärande invändningar har riktats mot den. Emellertid pekar också 
resultaten på att tolkningens anhängare har stöd i fakta när de 
menar att Norden är ett subsystem med ömsesidiga beroenden 
och hänsynstaganden i fred som utgör en lågspänningszon mellan 
blocken. 

Beskrivande militär balans 

Förespråkarnas tolkning 

Ett flertal bedömare anser inte att den nordiska balansen är ett 
enbart politiskt fenomen utan snarare att den har både politiska 
och militära dimensioner. Den militära tolkningen har den poli-
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tiska som utgångspunkt, men koncentreras på en beskrivning av 
de militära styrkeförhållandena, operationsmöjligheterna och 
sambanden, samt de effekter dessa kan ha på den politiska situa
tionen. Det geografiska området utvidgas från enbart de nordiska 
"kärnländerna" till att även omfatta intilliggande land- och havs
områden; och särskild uppmärksamhet riktas mot Nordkalot
ten. so Supermakterna betraktas som fullvärdiga aktörer och inte 
bara starka yttre krafter. 51 Balanserande faktorer är i huvudsak 
konventionella vapen, i viss mån C-stridsmedel och taktiska kärn
vapen, samt de operativa möjligheter vapnen ger. Strategiska 
kärnvapen är främst av intresse som bakgrund (terrorbalansen) 
eller om de direkt ger effekter i området (främst kryssningsrobo
tar och ubåtar med strategiska kärnvapenrobotar-SSBN). 52 Styr
keförhållanden och operationsmöjligheter varierar beroende på 
situationen och bedöms i bland separat för A) stående styrkor i 
fred; B) styrkor efter mobilisering; C) styrkor efter förstärkning 
från andra områden. 53 

I beskrivningen av den militära balansen i Norden ingår som ett 
viktigt element föreställningar om maktblockens strategiska och 
operativa mål i området och dess omgivning. 

WARSZAWAPAKTEN: Vill skydda Norra flottans baser vid 
Murmansk mot eventuella NA TO-angrepp och egna SSBN i 
Barents hav och kanske Norska havet mot NATO ubåtsjakt. Det 
sista är av utomordentlig betydelse eftersom drygt 60 % av de 
SSBN som utgör Sovjets strategiska andraslagskapacitet är basera
de på Kolahalvön. 54 I en krigssituation kräver skyddet av dem att
flygbaser i Nordnorge disponeras. Dessutom strävar WP att vinna 
passage ut på Norska havet och Nordatlanten med attackubåtar 
och flyg för att skära av NATO:s Atlantförbindelser och slå ut 
motståndarens hangarfartygsgrupper. 55 Ett antal äldre SSBN 
måste också ta sig ut på Atlanten för att kunna nå mål i USA med 
sina robotar.56 Utpassage på Atlanten med robotubåtar, attack
ubåtar eller flygstridskrafter kräver att WP kan bestrida NATO:s 
luftherravälde i Norska havet och området mellan Grönland, 
Island och Storbritannien (GIUK-gapet). Därvid måste WP kun
na utnyttja flygbaser i hela Skandinavien för basering av eget 
jaktflyg.57 Vid en längre konflikt strävar WP efter kontroll av 
Östersjöutloppen, men redan tidigt måste NATO hindras att föra 
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in styrkor genom dessa. 58 Man måste också kunna skydda egna 
sjötransporter i Östersjöområdet mot NA TO attackflyg och ubå
tar. 59 Vidare finns behov av att hindra NATO:s kryssningsrobotar 
och flyg från att via Norden nå mål i västra Sovjet och i Östeuro
pa. 60 

NATO: Vill stänga in Norra Flottan i dess baser och eventuellt 
angripa dessa, samt bedriva ubåtsjakt i Norska havet och Barents 
hav.61 Måste absolut hindra att WP luft- och sjöstridskrafter får 
tillträde till Atlanten, detta kräyer att flygbaser i södra och mel
lersta Norge kan användas.62 Måste hindra Sovjet från att utnyttja 
Östersjöutloppen och vill helst själv kunna utnyttja dem.63 Har
intresse av att kunna sända flyg och kryssningsrobotar mot Sovjet 
och Östeuropa via Norden, samt att angripa WP mål i Öster
sjön. 64 

Av de intressen som angivits ovan framgår att den militära 
sidan av den nordiska balansen mer handlar om sjö- och flygmili
tära frågor än om landmilitära, dessutom att det nästan uteslutan
de rör sig om ett konventionellt krig, eller åtminstone konventio
nella operationer. Detta avspeglar sig också i de hotbilder och de 
scenarier som balansförespråkarna konstruerar gällande Norden. 
Genomgående anses det att Norden har litet värde i sig för 
supermakterna, men som genomgångs- och basområde eller som 
en skyddsbarriär kan det t o m  få avgörande betydelse för ett krigs 
utgång.65

I jämförelse med de styrkekoncentrationer som finns på konti
nenten anses Norden kännetecknas av en låg militär närvaro. I 
fredstid har USA inga styrkor stationerade i området eller dess 
omedelbara närhet (förutom Keflavik), Sovjet har av geografiska 
skäl styrkor tillgängligaj och de är stora och välutrustade. 66 Även 
om Kolahalvön allmänt anses vara platsen för världens största 
militära baskomplex och styrkorna där under lång tid har ökat 
kraftigt, visar dock Sovjet en viss återhållsamhet vad gäller mark
trupp och attackflyg på Nordkalotten.67 Norges försvar har för
hållandevis hög beredskap men otillräcklig styrka för att ensamt 
lösa sina uppgifter och är beroende av allierad hjälp vid kris eller 
krig.68 Danmark håller en relativt hög militär beredskap, men
försvarets styrka är liten; allierad hjälp och en samordning med 
Bundeswehr är nödvändiga för att försvara landet. 69 Sveriges 
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försvar anses fortfarande relativt starkt, särskilt flygvapnet, men 
de nedskärningar som har skett oroar vissa bedömare. 70 Beredska
pen är också låg, vilket gör överraskande angrepp farliga.71 Fin
lands militära slagkraft är mycket begränsad bl a beroende på 
fredsavtalets bestämmelser och politiska skäl. Visserligen kan 
man mobilisera drygt en miljon man, men utrustning finns inte 
till mer än 2/3 av dessa och materielen är inte alltid modern. 72

De relativa styrkeförhållandena är i snart sagt varje situation 
och operationsriktning kraftigt till WP:s fördel. Påståendet att 
Sovjet i fred har en överlägsenhet på 6: I i marktrupp mot Norge 
på Nordkalotten tolkas av en del, men inte alla, förespråkare som 
att någon militär balans i betydelsen jämvikt inte finns i områ
det. 73 Andra menar att även om det inte råder styrkejämvikt, så
råder det en jämvikt i operativa möjligheter, om än asymme
trisk. 74

Vad gäller det militära beroendet mellan de nordiska länderna, 
, som i förlängningen också berör NATO och WP, är förespråkarna 

i stort eniga. De ser Norden som ett system där ett enskilt lands 
säkerhet inte bara är beroende av styrkan i det egna försvaret utan 
även av andra icke-fientliga staters, om dessa ligger i den tänkta 
operationsriktningen. Sverige har här en nyckelroll, vår neutrali
tetspolitik har länge haft stöd av ett starkt försvar och vårt territo
rium utgör en mycket stor del av frontlinjen mellan öst och väst. 
Att ingendera sidan behövt frukta ett angrepp genom Sverige ses

som en förutsättning för att Norden ska kunna fungera som en 
lågspänd buffertzon mellan blocken. 75 Om vårt försvar ansågs 
otillräckligt, skulle detta nödvändiggöra en omprövning av våra 
grannländers säkerhetspolitik och leda till en kraftigt ökad spän
ning i området. Detta resonemang har använts som argument 
mot en svensk nedrustning av militärer, politiker och forskare 
både i Norden och i omvärlden.76

Trots bristande jämvikt i militär styrka och regionens koppling 
till viktiga supermaktsintressen (för att inte tala om de fredstida 
konflikterna om bl a ekonomiska rättigheter i Barents hav) har 
spänningen kunnat hållas på en låg nivå. Detta anses bl a bero på 
den kombination av förtroende och avskräckning som finns i den 
nordiska balansen. 77

Erik Rossander har i DN gjort en kortfattad men mycket klar
görande sammanfattning av den nordiska balansen. De ingående 

25 



elementen delas upp i funktionerna förtroende(F) och avskräck
ning(A), och vad gäller den militära sidan av balansen görs också 
en uppdelning i lokal, regional och global nivå.78

Nordisk militär balans (enl Rossander) 
□ Lokalt: Inga gränsnära angreppssystem (F), men snabbt mo
biliserbara nationella stridskrafter, vilka höjer insatsbehovet för
en angripare (A).
□ Regionalt: Endast nationella stridskrafter i fred (F), men för
stärkningar kan tillföras (A).

Svensk alliansfrihet (F), men risk för att Sverige går över till 
huvudmotståndaren (A). 

Finsk neutralitet (F), men risk att VSB-avtalet aktiveras (A). 
□ Globalt: Restriktiv paktanslutning eller alliansfrihet (F), men
försvarsavtal med supermakterna ger spridning till hela pakten;
dessutom kärnvapenavskräckning(A).

Kritiken mot den militärt beskrivande tolkningen 

Kritiken mot denna balanstolkning har i huvudsak riktat in sig på 
tre punkter: A) Hotbilden, B) Styrkefördelningen och C) Det 
militära beroendet mellan staterna. 

Hotbilden 
Alva Myrdal hävdar, med instämmande av Wilhelm Agrell, att de 
hotbilder som är grundläggande för den militärt beskrivande tolk
ningen är föråldrade och ogiltiga. Det konventionella storkriget är 
ytterst osannolikt, i ett eventuellt nytt krig kommer Sverige inte 
att utsättas för invasion, utan för terrorbombningar mot känsliga 
mål eller hot om detta. Eftersom Myrdal anser, att vi är försvars
lösa mot attacker med precisionsstyrda robotar, menar hon att 
just detta är vad supermakten kommer att hota med, i syfte att 
avtvinga oss eftergifter. Mot ett sådant hot hjälper ingen konven
tionell balans, skriver hon. 79 

Vad gäller atlantförbindelsernas betydelse menar Agrell & Wi
berg att dessa blir ointressanta även om ett krig inleds konventio
nellt. När konvojerna kommer i gång efter tre-fyra veckor har 
kriget redan blivit nukleärt eller avgjorts konventionellt. 80 Detta 

26 



gör, enligt Agrell, att hotet om en konventionell genommarsch 
via Finland och Sverige i syfte att nå norska atlantkusten inte är 
reellt. De operationer som kan komma i fråga på Nordkalotten 
har i stället syftet att skydda Sovjets andraslagsförmåga mot NA
TO:s ubåtsjakt. Då kan inte några utdragna konventionella opera
tioner tolereras utan ett snabbt avgörande kommer att sökas med 
kärnvapen.81 

Frågan om ett eventuellt tredje världskrig blir nukleärt eller 
konventionellt är inte precis av det slaget att den besvaras '' en 
passant'' i en B-uppsats. I debatten har dock framkommit ett 
antal faktorer som talar för att ett konventionellt krigsförlopp inte 
är omöjligt. Dessa ska nu ställas mot Agrells och Myrdals med 
kategoriska uttalanden. 

Att inleda en konflikt genom insats av strategiska kärnvapen, 
utan att ha egen förstaslagskapacitet, är så huvudlöst att det torde 
kunna avfärdas. Detta om vi förutsätter rationella aktörer och att 
kriget inte utlöses av misstag.82 I dag finns inga handfasta tecken 
på att någon av supermakterna skulle ha möjlighet att slå ut 
nästan samtliga av motståndarens ICBM, eller få detta i närtid. 
Även om så skulle vara fallet finns de i Västeuropa så hårt 
kritiserade medeldistansmissilerna och kryssningsmissilerna till
gängliga, genom att de är rörliga är de mycket svåra att slå ut, 
genom att de har hög precision kan de användas även mot små 
eller hårdgjorda mål. Eftersom dessa vapen finns på båda sidor, 
kan den som i ett första slag förlorat alla sina ICBM ändå utdela 
ett starkt andraslag av "counterforcetyp". Dessutom ger de 
ubåtsbaserade missilerna möjlighet att till ett "countervalue" -an
draslag. 83 Vetskapen om att en strategisk slagväxling skulle ge det
egna landet omfattande, kanske oacceptabla skador, bör rimligen 
avhålla från ett försök till förstaslag. Dessutom torde den stärka 
strävandena att hålla en konflikt på lägre nivå, så länge inte vitala 
intressen hotas. 

Trots den uppmärksamhet som kärnvapnen får i den allmänna 
debatten lägger supermakterna ner den absoluta huvuddelen av 
sina försvarsutgifter på konventionella rustningar och de konven
tionella styrkor som står mot varandra i Centraleuropa är de 
största i fredstid någonsin. 84 Huruvida Warszawapakten har kon
ventionell överlägsenhet eller inte i Europa är en omtvistad fråga, 
dock råder det i stort enighet om att WP har styrkemässiga 
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fördelar i en konventionell konflikt, medan styrkebalansen är 
betydligt jämnare på kärnvapenområdet.85 Därmed ligger det i 
Sovjets intresse att inte i onödan tillgripa kärnvapen. Om kärnva
pen sätts in för att nå ett lokalt avgörande i Skandinavien, utan att 
de använts tidigare, innebär det att man förlorar sitt trumfkort på 
centralfronten. För NATO är situationen den spegelvända, kon
ventionell nackdel och nukleär paritet. Kraftiga konventionella 
motgångar kan göra att NATO bedömer det nödvändigt att till
gripa taktiska kärnvapen, samtidigt verkar sannolikt vetskapen 
om att en sådan insats måste ske på eget territorium avsevärt 
tillbakahållande. 

Supermakternas officiella doktriner är inte sällan deklaratorisk
politiska och utgör ett avsiktligt osäkert underlag för bedömning
ar om egentliga avsikter. På NATO-sidan medger doktrinen 
"flexible response" att endast konventionella vapen används, 
men bara så länge det är tillräckligt för stridens framgångsrika 
förande. Under 80-talet har möjligheterna till konventionellt för
svar fått ökad uppmärksamhet inom NATO. Vad gäller Sovjet är 
det .av naturliga skäl extra svårt att avgöra vilken doktrin som är 
avsedd att tillämpas i strid. Viss ledning kan man dock få av de 
sovjetiska styrkornas sammansättning och många bedömare i väst 
menar att denna tyder på att man i Sovjet lägger en ökad vikt vid 
konventionella operationer i Europa.86 Alf Edeen påpekar, i en
studie av sovjetisk säkerhetspolitik, att ett rent konventionellt 
krig inte står i strid med sovjetiskt militärt tänkande: "Det är fullt 
möjligt att ett krig kan föras med enbart konventionella vapen" 
skriver generalöverste Zjoltov. Zjoltov anför också en rad skäl 
varför det i vissa situationer kan vara direkt militärt felaktigt att 
använda kärnvapen. 87

Ett av dessa, att kärnvapen under vissa omständigheter kan 
hindra de egna trupperna, har särskild betydelse för Agrells reso
nemang. Om Sovjet vill kunna skydda sina SSBN i Barents hav 
och Norska havet mot NATO ubåtsjakt, måste man som tidigare 
nämnts besätta Nordnorge och framförallt själv kunna utnyttja 
flygbaser där.88 Att stationera trupp och flygstyrkor på baser som 
nyligen utsatts för kärnvapenattack förefaller mig något proble
matiskt, minst sagt. Detta gör att ett angrepp på Norge, åtminsto
ne delvis, måste genomföras icke-nukleärt. Sovjet har specialre
surser lämpade för sådana uppgifter snabbt gripbara inom Lenin-

28 



grads militärområde, och även om mark- och flygstyrkorna på 
Kola normalt är begränsade, finns det goda möjligheter för en 
mycket snabb styrketillväxt i området. 89 Till yttermera visso är 
det osäkert om NATO kan tillföra Nordnorge större konventio
nella förstärkningar för att bl a försvara flygbaserna, om dessa 
måste transporteras sjövägen.90 Däremot är det inte svårt för 
NATO att med ubåtar, land- eller hangarfartygsbaserat flyg göra 
kärnvapeninsatser i området, t ex mot sovjetockuperade flyg
baser. 91 Om kärnvapenkonflikten blir ett faktum på Nordkalot
ten måste också Sovjet räkna med att USA kan göra insatser mot 
baserna på Kola. Allt detta talar enligt min mening mot att Sovjet 
skulle utnyttja kärnvapen vid operationer i området, om inte 
NATO gjort det först. Därmed inte sagt att ett konventionellt 
storkrig inte kan utvecklas till ett nukleärt, om NA TO blir hårt 
trängda på centralfronten efter fyra-fem dagars strid kan så 
mycket väl bli fallet. 

Myrdals resonemang om terrorhot istället för invasion har, vad 
jag har funnit, inte bemötts direkt. Den officiella svenska linjen är 
att en första kärnvapeninsats mot vårt land är osannolik, beroen
de på upptrappningsrisk och politiska kostnader (med upptrapp
ningsrisk menas i klartext att Sverige skulle vara täckt av det 
amerikanska "kärnvapenparaplyet"). Om Sverige inte redan är 
indraget i kriget när det trappas upp till nukleär nivå, anses inte 
supermakterna kunna avdela resurser och uppmärksamhet för 
operationer mot oss. 92 

Detta resonemang är i mitt tycke inte helt vattentätt. Med 
tanke på vårt relativt starka konventionella försvar och alliansfria 
ställning kan det tänkas att en supermakt som vill vinna snabb 
passage genom vårt land ser kärnvapenutpressning som en snabb, 
effektiv och billig lösning. I Sovjet, där man gärna drar lärdomar 
från Det Stora Fosterländska Kriget, kanske man tror att vi, nu 
liksom då, skulle falla undan för yttre tryck. Om man fruktar 
matsidans reaktion vid en verklig kärnvapeninsats, kan man ändå 
tänkas genomföra en bluff i tron att den svenska regeringen inte 
skulle våga syna denna. 

Alternativt kan det tänkas att en första kärnvapeninsats mot oss

skulle betraktas som någorlunda riskfri. I Europa har länge funnits 
en oro för "decoupling", att USA inte skulle våga riskera ett 
strategiskt kärnvapenkrig för sina europeiska allierades skull.93 
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Redan i början på sexitotalet frågade de Gaulle om USA skulle 
offra Chicago för att rädda Paris. Om det inom Atlantpakten 
finns tvivel på det amerikanska kärnvapenparaplyet, kan vi då 
vara säkra på att det täcker oss, det neutrala Sverige? "Politiska 
kostnader" får tyvärr anses väga relativt lätt efter att ett världskrig 
har utbrutit. Vad gäller ledningsresurserna kan de tänkas räcka 
för nukleära insatser mot Sverige, om kärnvapenkriget generellt 
är begränsat till taktisk nivå. 

I frågan om konventionella och kemiska terroranfall finns det 
emellertid svagheter i hennes resonemang. För det första är vi 
endast helt försvarslösa mot ballistiska missiler. Höghöjdsbom
bare och kryssningsmissiler kan bekämpas konventionellt, om än 
kanske inte med dagens resurser. Att ombeväpna ballistiska mis
siler med kemiska eller konventionella stridsspetsar är inte omöj
ligt, men knappast stridsekonomiskt.94 För det andra kan verkan
av sådana vapen absorberas lättare än verkan av kärnvapen, och 
den kan begränsas av ett stärkt civilförsvar. 

Vad gäller atlantförbindelserna dröjde det tidigare ca en månad 
från beslut till de första förbanden kunde vara på plats i Europa.95

Denna tidsram gäller fortfarande för huvuddelen av förstärk
ningsförbanden, men nya mycket snabba rara-fartyg som ameri
kanska flottan anskaffat gör att den första tunga divisionens ut
rustning nu kan vara i Europa efter ca en vecka.96 Hugemark
påpekar också att om sammandragning av trupp och tonnage i 
USA börjar före krigsutbrottet kan även huvuddelen av konvo
jerna redan tidigt komma ut på Atlanten.97 Eftersom 85-90 % av 
de amerikanska förstärkningarna och reserverna kommer sjövä
gen vore NATO chanslöst i en längre konflikt om sjötranspor
terna skars av.98 

Är då dessa tänkbara händelser så viktiga att de bör utgöra 
underlag för planering? Ja, menar Brodin. Sovjet måste planera 
för alternativa krigsfall och ett avskärande av atlantförbindelserna 
bör ingå i dessa. 99 Här har hon inte bara stöd av många bedömare, 
utan också av Norra flottans sammansättning och övningsmöns
ter.100 Dessutom anses det att insatser mot Skandinavien för att 
säkerställa Norra flottans operationer, p g a  tidsförhållandena, 
måste ske redan i en konflikts inledningsskede. 101 Detta förefaller
rimligt eftersom Sovjetunionen sannolikt vill ha handlingsfrihet 
och man räknar med att det tar tid att erövra flygbaserna, sätta 
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dem i stånd och frambasera eget flyg dit. Det motsäger då direkt 
det som Agrell anfört om att operationer motiverade av behovet 
att verka mot sjötransporterna först kan bli aktuella i ett sent, och 
därför osannolikt, skede. 

Även om operationer mot sjötransporterna överhuvudtaget 
inte skulle vara aktuella kvarstår behovet av skandinaviskt territo
rium för att skydda egna SSBN, för att möjliggöra äldre SSBN:s 
utlöpande och för att hindra transport av förstärkningar till 
Norge. Flygbaser i Norge skulle också placera Storbritannien 
inom räckvidd för Sovjets taktiska flyg. 

Om vi antar att Sovjet i första hand vill skydda sina SSBN och i 
andra hand vill nå ut på Atlanten innebär då inte detta ett hot 
mot Norge, men inte direkt mot Sverige? Hugemark har beräknat 
de militära kraven för att nå respektive mål. Eftersom luftherra
välde är en förutsättning för att kunna bedriva ubåtsjakt både från 
luften och från ytan, måste Sovjet ha detta i en bred zon utanför 
Barents hav för att skydda egna SSBN där. Detta kräver att man 
själv kan utnyttja flygbaser i Nordnorge. Barents hav har emeller
tid ett djup som är olämpligt för SSBN och skydd av ett större 
område kräver att resterande flygbaser i hela Norge bekämpas, då 
kommer sannolikt räckviddsskäl tvinga Sovjets taktiska flyg att 
utnyttja svenskt luftrum. Om andrahandsmålet skall uppfyllas 
måste WP disponera flygbaser i hela Skandinavien. 102 Rent mili
tära faktorer talar alltså för att Sverige är hotat under ett stor
maktskrig om Sovjet har dessa mål; att man vill skydda sin and
raslagsförmåga kan knappast betvivlas. Situationen kan dock änd
ras i framtiden om/när Sovjet A) anskaffar tunga hangarfartyg, B) 
stationerar sina SSBN under polarisen, eller C) placerar huvudde
len av sina SSBN i Fjärran Östern. 103 

Det syns mig som det inte finns anledning att avföra det kon
ventionella hotet mot Norden. Sovjet har konventionella styrke
fördelar och kan tänkas överväga operationer i området. Man har 
ett synnerligen starkt skäl för sådana skyddet av andraslagska
paciteten och ett skäl som kan bli starkt - att nå Atlanten. 
Svårigheterna att utnyttja tagna flygbaser efter kärnvapeninsats 
och att Sovjet har en relativ fördel i ett konventionellt krig, både 
lokalt och på centralfronten, talar mot kärnvapenanvändning mot 
Norge. Flygoperativa skäl gör att svenskt luftrum och i det större 
fallet även ·svenska flygbaser sannolikt måste utnyttjas. Terroran-
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fall med konventionella eller kemiska medel utgör inte ohanter
liga hot mot Sverige, men kärnvapenutpressning förefaller vara 
ett allvarligt och förbisett hot i både svensk debatt och försvars
planering. Även om kritikerna inte lyckats visa att den hotbild 
som ligger bakom tolkningen är orimlig eller osannolik, så har de 
inte desto mindre rätt i att hotbilden bara täcker en del av de 
krigsfall som kan tänkas, eftersom inget kärnvapenscenario ingår. 
Även om förnuftsskäl bör tala emot första kärnvapenanvändning 
från WP sida i ett Europakrig återstår NATO som ett frågetec
ken, och generellt rymmer kärnvapenområdet alltför många 
osäkra faktorer för att någon möjlighet skall kunna uteslutas. 

Styrkefördelningen 
Flera bedömare, även sådana som kan räknas till balansföresprå
karna, hävdar att det i Norden inte finns någon militärstrategisk 
balans i egentlig mening. Detta eftersom WP har en kraftig nu
merär överlägsenhet i området i fred och även bedöms ha det i 
krig.104 

Förvisso har de rätt om man endast räknar antalet soldater eller 
stridsvagnar, men att en sådan statisk balans är otillräcklig som 
indikator på en konflikts utgång borde krigen Kina-Vietnam och 
Israel-Arabstaterna ha visat med all önskvärd tydlighet. Agrell & 
Wiberg vänder sig också mot detta resonemang: "Ur ett militärt 
perspektiv är detta sätt att mäta militär styrka så missvisande att 
det är fullständigt oanvändbart i seriösa sammanhang. Den un
derrättelseoffker som gör styrkejämförelser byggda på antal sol
dater och kanonrör blir inte ( eller borde inte bli) långlivad i sin 
befattning."105 Jag kan inte annat än instämma. Det intressanta
måste givetvis vara förmågan att genomföra offensiva eller defen
siva operationer mot en viss motståndare, inte antalet enheter i 
sig. Vid beräkningen av en sådan dynamisk balans måste bedö
maren förutom antal ta hänsyn till en lång rad faktorer bl a 
förbandens kvalitet, operationens karaktär och tidskraven på den, 
samt inte minst militärgeografins inflytande. 

Lyth använder sig av detta resonemang när han säger att det 
inte finns någon militär styrkebalans i vår region, men väl något 
viktigare: en balans i operativa möjligheter. Denna innebär exem
pelvis att numerärt underlägsna norska förband, med stöd av den 
svåra terrängen, kan fördröja en sovjetisk framryckning tills för-
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stärkningar från NATO hunnit flygas in. 106 Detta förutsätter 
emellertid A) att förstärkningar finns gripbara och beslut om 
deras insättande fattas, och B) att de säkert kan nå Norge inom 
rimlig tid. Meningarna om huruvida en sådan balans existerar 
eller inte är delade i väst, men i huvuddelen av de inlägg jag 
funnit i fackpressen hävdas att så är fallet i dagsläget.107 Hur det 
egentligen ligger till låter sig inte fastställas utan omfattande 
underlag och beräkningar, om det överhuvudtaget är möjligt, 
men ett överslag ger för handen att en balans i operativa möjlig
heter - om än asymmetrisk - kan finnas på Nordkalotten. 108

En annan invändning som riktats mot den gängse beskrivningen 
av den militära balansen i Norden är att de sovjetiska förbanden i 
närområdet inte bör räknas med eftersom de A) främst har global 
betydelse, och B) inte står på nordisk mark. 109

Att enheter för globalt krig kan generera behov av lokala insat
ser för sitt skydd har behandlats i avsnittet om hotbilden, liksom 
att detta i högsta grad berör Norden. Dessutom finns inom Lenin
grads milo styrkor som inte har global betydelse: dels inte obetyd
liga konventionella styrkor och dels, vilket inte uppmärksammas 
så ofta, kärnvapenmissiler med sådan räckvidd att de rimligen 
bara kan användas mot mål i Skandinavien. 110 Om dessa styrkor 
står på nordiskt område eller inte torde vara oväsentligt i sam
manhanget om det bedöms att deras krigsuppgifter gäller Nor
den. Det förefaller mig svårt att hävda att ett stridsvagnsrege
mente i ställning en meter öster om den norska gränsen, eller en 
ilastad marininfanteribrigad i Petsamo inte är en del av styrkeför
hållandena i Norden. 

Att styrkeförhållandena kraftigt är till Sovjets fördel förefaller 
obestridligt och någon styrkebalans i betydelsen jämvikt finns 
knappast i vår region. Huruvida det råder balans i operativa 
möjligheter eller inte kräver ytterligare studier där också politiska 
faktorer måste vägas in, exempelvis den norska regeringens benä
genhet att begära förstärkningar och den svenska att mobilisera. 
Dessutom bör balansen beräknas för skilda situationer och an
greppsfall. V ad som står klart är att det är den senare och inte den 
första typen av balans som är av egentlig betydelse, och att det i 
debatten om nordisk balans vare sig hävdats eller visats att en 
sådan balans inte existerar. Det saknas i min mening också saklig 
grund för att utesluta styrkor i närområdet ur en nordisk militär 
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balans bara för att de inte står på nordisk mark, förutsatt att de 
bedöms ha sin främsta krigsuppgift i Norden. 

Inget samband 
I samband med diskussioner om begreppet "nordiskt mönster" 
1980-81 uttalade försvarsutskottet att Sverige måste ha ett så 
starkt försvar att vi kan "uppfylla våra säkerhetspolitiska förplik
telser". 111 Denna formulering blev föremål för skarp kritik både
från riksdagens socialdemokrater och från Alva Myrdal.112 Hon
menade att vi inte ska ta hänsyn till några andra än oss själva när 
vi formar vårt försvar eftersom vi inte har några förpliktelser mot 
några andra. "Det kan inte tillkomma andra stater att uttala sig 
om vad som i fallet Sverige är ett 'starkt försvar' ". "Vi kan inte 
och skall inte tillhandahålla en vikarierande del av grannländers 
eget försvar." 

Utskottets formulering var olycklig i och med att den kunde ge 
upphov till missförstånd, eventuellt utomlands. Det är därför 
förståeligt om socialdemokraterna i riksdagen såg sig föranledda 
att göra en "motformulering" och ett angrepp som till sin natur 
kanske var mer deklaratoriskt-politiskt än analytiskt. Det är möj
ligt att Alva Myrdal också hade detta normativa syfte, men efter
som citaten ovan återfinns i en artikel som i sin helhet är ett 
angrepp på begreppet nordisk balans, kommer de här att tolkas 
mer bokstavligt såsom kritik mot balanstankarna om samband 
och beroende. 

Förvisso har Myrdal rätt i så måtto att vi valt neutralitetslinjen 
av egenintresse och att den är obunden av traktater och avtal, 
bland annat för att vi inte skall ha några "förpliktelser" som kan 
vändas emot oss, utan i stället ha största möjliga handlingsfri
het.113 Det finns dock två faktorer som vi inte kan komma undan
i detta sammanhang: folkrätten och militärgeografin. 

Om vi under en pågående konflikt i vårt närområde vill åtnjuta 
en neutral stats rättigheter, finns det folkrättsliga förpliktelser till 
vilka vi är bundna genom avtal och sedvanerätt. Bland annat är vi 
förpliktade att med alla till buds stående medel värna vårt territo
rium mot neutralitetskränkningar, samt att söka förhindra att vårt 
land-, luft- eller sjöterritorium utnyttjas av krigförande part.114

Hur stora militära styrkor en neutral stat behöver hålla för dessa 
ändamål är av naturliga skäl inte reglerat. En neutral stat anses 
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inte skyldig att följa med i teknisk kapprustning dominerad av 
supermakterna. Detta innebär dock inte att ett enbart "symbo
liskt" försvar lever upp till folkrättens krav. Reglerna säger att 
"Den neutrala staten måste i fredstid skaffa sig sådana resurser 
och i krig använda dem så, att det framstår som trovärdigt för de 
krigförande att dess territorium eller luftrum inte ensidigt kan 
utnyttjas av någon av de krigförande parterna." 115 Vid socialde
mokraternas partikongress 1984 sade Olof Palme i sitt tal bl a att 
"tror man inte på att vi har förmåga att värna vårt territorium 
också med militära medel kan inte heller neutralitetspolitiken 
f 111: .. 1• 

,, 116 u ro Jas.
Med andra ord är det så att vi folkrättsligt har vissa förpliktelser 

och att det är omvärldens sak, inte vår att bedöma om vi kan 
tänkas leva upp till dem. Även om dessa regler inte hade existerat 
folkrättsligt, hade vi sannolikt befunnit oss i samma situation 
gentemot omvärlden i denna fråga; folkrätten vilar i praktiken på 
egenintressets grund. Om vi av egenintresse uppfyller dessa för
pliktelser minskar vi också hotet mot våra grannländer och även 
mot Sovjet. Det beror inte på att vi agerar som en vikarierande 
del av dessa länders försvar utan på vårt militärgeografiska läge 
där det finns stora vinster - särskilt luftoperativt - i att ta en 
genväg över Sverige. 

Militärer och politiker i Norden och dess omgivningar ägnar 
betydande intresse åt bedömningar av styrkan i grannländernas 
försvar och man vidtar sina dispositioner därefter. Det finns också 
en stor mängd officiella uttalanden från våra grannländer som 
visar vilken stor betydelse man på skilda håll anser att särskilt 
svenskt försvar har för den egna säkerhetspolitiken. Dessa stöder 
direkt iden om ett militärt samband och beroende staterna emel
lan. 

Bernard Rogers, NATO:s "Europaöverbefälhavare" menar att 
Sverige är ett nyckelland och att stabiliteten i den norra regionen 
bottnar i att NA TO kan lita på att vi försvarar vårt territorium 
och luftrum vid ett angrepp. Vid krig kan NATO hålla stånd väst 
om Finnmark, men endast om inte Sovjet faller försvararna i 
ryggen genom Sverige.117 Liknande synpunkter har uttalats av
förutvarande statssekreteraren Holst och chefen för Kommando 
Sör-Norge, general Hamre.118 Anders Sjaastad, Norges förutva
rande försvarsminister, har vid flera tillfällen skrivit att ett mili-
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tärt försvagat Sverige kunde nödvändiggöra en omprövning av 
den norska baspolitiken.119 Finlands andra försvarskommitte be
tonar i sitt betänkande den betydelse det svenska försvaret har för 
Finlands militära säkerhet och för hela regionens lågspända stabi
litet.120 Något överraskande hävdar Gennadij Gerasimov, strate
gisk-politisk kommentator på Novosti Press i Moskva, att om 
Sverige hade förmåga att skjuta ner amerikanska kryssningsrobo
tar som passerade vårt land, så vore detta till Sovjets fördel.121

Dessa uttalanden är inte av den karaktären att de har gjorts 
vårdslöst och de uttrycker (förutom Gerasimovs) den officiella 
synen hos makthavarna i Finland, Norge och NATO. Visserligen 
finns det inte grund att hålla ett uttalande för sant bara för att det 
är officiellt, men bort�ett från en eventuell militär omsorg om 
ökade anslag åt kollegerna i grannländerna - vilket verkar väl 
mycket konspirationsteori - är det svårt att finna någon förkla
ring till uttalandena annat än att de är allvarligt menade. För den 
skull behöver de emellertid inte tolkas bokstavligt. Sjaastads utta
lande om baser i Norge behöver inte betyda att han anser detta 
som ett nödvändigt - eller politiskt möjligt - steg i händelse av 
en svensk militär försvagning ( det finns andra möjligheter, bl a 
ytterligare förhandslagring). Men det kan betyda att han utnyttjar 
en svensk oro för sådana åtgärder för att förmå oss att bibehålla 
vår förmåga; och att hans intresse i denna sak beror på att han ser 
vår styrka som mycket viktig för Norges säkerhet. Om beslutsfat
tarna i våra grannländer tror att det finns ett militärt samband i 
Norden kommer de att agera på denna grund, eller åtminstone 
försöka; i och med detta kommer också sambandet att finnas i 
praktiken. 

Bortsett från detta spörsmål om uttalanden, avsikter och över
tygelser så talar geopolitiska och militärgeografiska skäl, vilka 
berörts tidigare, starkt för att det finns ett militärt samband, 
särskilt på flygsidan. 

Folkrättsliga regler och praxis ger våra grannländer en rätt att 
bedöma om vårt försvar är tillräckligt starkt och i krig behandla 
oss därefter. Såväl officiella uttalanden som militärgeografiska 
förhållanden visar på samband och beroenden mellan skilda nor
diska länders militära styrka, inte bara i största allmänhet utan i 
linje med vad balansföreträdarna hävdat. Särskilt intressant är 
omvärldens betonande av det stabiliserande inflytande ett starkt 
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svenskt försvar har på regionen och de negativa följderna om 
detta inflytande försvagades. Detta eftersom det kunde hävdas att 
svenska balansförespråkare, som inte sällan har anknytning till 
försvaret, främst talar i egen sak när de beskriver den egna verk
samhetens betydelse för regionens stabilitet och säkerhet. Sam
mantaget gör detta att Myrdals invändningar faller och kan läm
nas utan avseende som analytisk utsaga, därmed inte sagt att de 
inte kan ha ett normativt värde som markering av vår vilja till 
oberoende och handlingsfrihet. 

Agrell förnekar inte sambandet som sådant, men menar att det 
svenska försvaret är så överstarkt att det från denna nivå går att 
nedrusta utan oro för konsekvenserna i Finland och Norge, bero
endet inträder först vid en lägre militär nivå. 122 Detta försöker 
han leda i bevis med en kvantitativ metod, han ställer upp hypo
tesen att om det finns ett samband på denna nivå så borde svenska 
försvarsutgifter som ligger under det genomsnittliga följas av 
norska som ligger över genomsnittet. Hans statistiska analys av de 
nordiska ländernas försvarsutgifter 19 50-19 79 mätt i fasta priser 
visar dock inte någon sådan tendens och han anser hypotesen och 
därmed sambandet på denna nivå falsifierad. 123 

Han har rätt i att hypotesen är falsifierad för denna tidsperiod, 
men fel i att sambandet därmed också faller. Hypotesen har 
nämligen två brister. Den ena är att sambandsmodellen säger att 
en väsentlig försvagning av t ex Sveriges militära styrka utsätter 
Norge för ett större militärt hot än tidigare. Men den säger inte 
att den norska eller finska statsledningen omedelbart kommer att 
reagera adekvat på det ökade hotet, eller att den kommer att 
reagera överhuvudtaget. Det kan finnas politiska eller ekonomis
ka hinder för en upprustning, exempelvis Finlands fredsavtal med 
Sovjet. (Paralleller kan också dras till västmakternas bristande 
eller tröga reaktioner på det ökande hotet från Hitlertyskland 
under trettiotalets kris.) Den andra bristen är att enligt Agrells 
hypotes är norsk försvarspotential en direkt funktion av militärut
gifterna. Norge är till skillnad från Sverige NATO-medlem och 
fick under femtio- och sextiotalen en stor del av försvarsmaterie
len betald av USA, vilket försvårar jämförelser med Sverige. 124 I 
dag har norrmännen inte den möjligheten, men fortfarande kan 
man välja ett ökat NATO-engagemang som alternativ till egna 
utgiftsökningar. Exempelvis får Norge genom blygsamma inves-
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teringar i flygbaser för COB-programmet möjligheter att ta emot 
allierade flygförstärkningar som hade kostat väl över 100 mil
jarder kronor om Norge bekostat flygplanen. 125 Ytterligare värt 
att nämna är att hade Agrell gjort sin hypotesprövning för peri
oden 1981-84 hade han funnit ett samband enligt hypotesen. 
Under denna tid har Norge ökat sina försvarsutgifter i reella tat 
medan Sverige har minskat sina och de kommande åren tros 
Norge och Finland öka sina utgifter med ca 3 % reellt varje år, 
medan Sveriges sannolikt står still eller minskar. 126 Min slutsats 
blir att Agrells analys inte visar på frånvaron av ett samband på 
denna nivå. 

Slutsatser 

Inga bärande invändningar har riktats mot tolkningens innehåll 
vad gäller hotbilder och maktblockens intressen i det nordiska 
området. Emellertid har kritikerna lyckats visa att tolkningens 
hotbilder bara täcker en del av det tänkbara konfliktspektrat i 
området, detta i och med att endast konventionella scenarier 
förekommer. Särskilt torde kärnvapenutpressning mot Sverige 
vara ett tänkbart, men förbisett hot. 

Vad gäller de militära styrkorna i Norden och dess närområde 
finns, som kritikerna påpekat, inte någon statisk jämvikt i antal. 
Detta saknar dock större betydelse för tolkningens värde såväl 
som för regionens säkerhet, så länge inte någon sida har dynamisk 
överlägsenhet Ingen kritiker har heller hävdat att en sådan över
lägsenhet föreligger. Inga bärande skäl har anförts för att icke
nordiska styrkor som finns i närområdet och som har krigsupp
gifter i Norden bör uteslutas vid bedömningen av en regional 
militär balans. 

Försök att motbevisa eller förneka existensen av ett sambands
och beroendeförhållande mellan de nordiska länderna på det 
militära området har inte varit framgångsrika. Tvärtom har analy
sen visat på starka argument för att sådana förhållanden förelig
ger. 

Trots att vissa begränsningar i tolkningens räckvidd har uppen
barats, har tolkningen i stort klarat den prövning den här utsatts 
för och har därigenom ökat i trovärdighet och styrka, även om 
den inte på grundval av denna begränsade prövning kan anses 
verifierad. 
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Sammanfattande slutsatser 

Finns det tillräckliga vetenskapliga grunder för att anse att nordisk 
balans, i uttryckets deskriptiva betydelser, bör förkastas? Svaret 
på frågan måste ges med vissa reservationer, beroende på att jag 
vid prövningen bara använt mig av invändningar som i debatten 
riktats mot beskrivningarna, och då endast icke-normativa så
dana. Med dessa begränsningar i minnet blir svaret på frågan nej. 
Jag anser mig ha funnit att ingen av de kritiska synpunkter som 
här behandlats, enskilt eller tillsammans utgör något grundskott 
mot någon av beskrivningarna. 

Analysen visar att de båda beskrivande betydelserna av nordisk 
balans i huvudsak målar en korrekt, om än inte fullständig och 
tydlig, bild av de säkerhetspolitiska och militära förhållandena i 
Norden. Kritikerna har dock visat på begränsningar i bildens 
perspektiv och beständighet som är viktiga, såväl ur analytisk som 
ur normativ synpunkt. Både militärt och politiskt är balansens 
fortbestånd beroende av realpolitiska faktorer, såsom avsaknaden 
av starka supermaktsintressen för en förändring. Vad detta kan 
innebära för framtiden är osäkert, med hänsyn till supermakter
nas ökande engagemang i området. Den bild balansbegreppet 
målar upp kan liknas vid en akvarell gjord på trottoaren, den må 
vara idyllisk men kan likväl förstöras av en kraftig stövel, eller 
spolas bort av ett slagregn. 

Vad gäller tydligheten kunde begreppet vinna på att dess an
hängare försökte formulera det mer klart och väldefinierat. Detta 
gäller särskilt de olika ländernas skilda och gemensamma intres
sen, balansens karaktär, balanserande faktorer och dess räckvidd 
och begränsningar. Min analys pekar på att det inte finns en

nordisk balans, utan flera olika balanser/avvägningar inom ett och 
samma geografiska och sakpolitiska område. Det skulle vara in
tressant att se ett försök att definiera balansbegreppet mer strikt 
vetenskapligt, en definition som sedan kunde utsättas för en mer 
grundlig prövning. 

Med tanke på de starka politiskt-normativa inslagen, såväl i 
balansbegreppet som runt dess tillblivelse och tillämpning, skulle 
det också vara av intresse att få dessa faktorer belysta. Vilka 
krafter och intressen var drivande vid balanstänkandets uppkomst 
och vid dess nedgång? Vem önskar att begreppet behålls och vem 
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att det ersätts; och inte minst varför? Kommer de som tidigare 
politiskt förespråkat nordisk balans att i framtiden, med hänsyn 
till supermakternas kraftigt ökade intresse för regionen, se nor
disk balans som möjlig - eller ens önskvärd? 
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Summary 

The Nordic balance is the common label for a group of different but related 
concepts on the security situation in Fenno-Scandinavia since World War two. 
These concepts constitute an integral part of the established view on regional 
security. They have, however, been challenged by critics daiming that the 
assumptions and arguments on which they build are false. 

This paper is the result of a study analyzing published objections to these 
concepts, with the object of determining whether these objections disprove the 
concepts. The scope of this paper is limited to the politico-descriptive concept 
and the military-descriptive concept of the Nordic balance. It excludes the 
explanatory concept and does not analyze normatively based nations or argu
ments. 
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Of the objections raised against the politico-descroptive concept all but one 
are found to be faulty and of no consequence. The valid point that is made does 
not show a flaw in the concept, but rather restates one of its known !imitations, 
namely that the political Nordic balance could not survive very strong externa! 
challenges, such as would appear in wartime. 

None of the arguments used against the military-descriptive concept under
mine it substantially, but critics have spotlighted a significant !imitation in the 
scope of this concept. It is built on the assumption that nuclear weapons would 
not be used in the region in case of a conflict. Although there are reasonably 
strong arguments in support of this assumption, the use of nuclear weapons -
especially for purposes if blackmail - cannot be ruled out. 

The study concludes that the criticism raised against these two concepts does 
not warrant their rejection. Furthermore, the concepts - although basically 
sound - would be of greater value if expanded upon to illustrate the interrela
tionships both between the constituent elements of the concepts, and between 
the concepts themselves. 
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Okänd soldat och kända soldater 

Beteenden och attityder i Väinö Linnas krigsroman 

Tage Boström 

Inledning 

Väinö Linna anses väl numera vara Finlands främste och interna
tionellt mest kände levande författare. Denna ryktbarhet vilar på 
fyra solida pelare, romanerna Okänd soldat (1954, sv övers 1955) 
och den så kallade torpartrilogien, vars svenska titlar är Högt 
bland Saarijärvis moar (19 5 9), Upp trälar (1960) och Söner av ett

folk (1962). Hans tidigare prosa är inte av samma dimensioner 
och har snarast litteraturhistoriskt intresse som förövningar till de 
stora romanerna. Men i familjen Koskelas historia, som genomgår 
dessa fyra böcker, gestaltar författaren från byn Pentinkulmas 
horisont Finlands öden i krig och fred på ett sätt som inte bara 
fascinerat den litterära publiken utan också renderat honom his
torikernas uppskattning och stimulerat forskning och vetenskap
lig diskussion om de dramatiska decennier från sekelslutet till 
modern tid som romanerna behandlar. Som författare har han 
också haft en terapeutisk funktion i samhällsdebatten; många är 
de som menar att Linna förlöst sitt lands sociala konflikter och 
försonat nationen med sitt förflutna. Om sådana aspekter - och 
många andra - på Linnas kulturgärning kan man läsa i den 
festskrift till författaren som publicerades 1980 med anledning av 
hans sextioårsdag under den betecknande titeln Bilden av ett folk. 
Där medverkar inte mindre än 38 personer med intressanta upp
satser, däribland Linna själv. Samlingsvolymen är redigerad av 
Yrjö Varpio, litteraturprofessor i Tammerfors, där den förre un
dersergeanten i Fortsättningskriget Linna under många år verkade 
som fabriksarbetare och författare. Han har också hedrats med ett 
eget litterärt sällskap, Väinö Linnan seura, som samlar forskare

1 
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kritiker, kolleger och vanliga läsare kring hans verk. Dessutom har 
han kallats till "akademiker" i Finlands akademi, en titel som i 
hans hemland kan tilldelas vetenskapsmän och konstnärer och 
som är ännu förnämligare än_professors namn. 

I Finland är det tradition att hylla diktare på ett helt annat sätt 
än hos oss. Förklaringen är kanske att den finska nationen föddes 
genom litteraturen; och unga nationer brukar vara väl medvetna 
om sitt kulturarv och det förflutnas roll i det närvarande. Unna är 
en levande klassiker som får det förflutna att verka med det 
upplevdas intensitet genom sin förmåga att gjuta samman vad 
Aristoteles kallar det partikulära i historien med det universella i 
konsten. I Unnas bilder av verkligheten känner läsarna också igen 
sina egna drag och denna självbespegling kan bara underlättas av 
att författaren så nära följer den finska litterära traditionen som 
folklivsskildrare och skapare av myter. 

"Jag ska här berätta en verklig episod som rör 'Okänd soldat'", 
skriver Unna i sin studie av Litteraturen som gestaltare av verklig
heten. "På officersklubben i en garnison satt en skara officerare, 
och till dem anslöt sig en av deras kolleger som nyss hade åter
kommit från Helsingfors. Han berättade att han på tåget hade 
sett Lammio, varvid de övriga nyfiket började fråga hurudan den 
mannen var nuför tiden. Berättaren svarade att han var likadan 
som förr men att han numera fanns i krigshögskolan och är 
överstelöjtnant. Först efter en lång diskussion var det någon som 
kom ihåg att hela Lammio aldrig ens hade funnits. Jag känner inte 
till något bättre belägg för att det i en skönlitterär person kan 
kristalliseras någonting verkligt existentiellt trots att han själv 
aldrig har existerat.'' 1

När Okänd soldat publicerades utlöstes den största litterära 
fejd som Finland då hade upplevt och debattens vågor gick höga. 
"Jag påstår inte att jag skulle ha varit objektiv i min skildring", 
summerar författaren sin syn på kritiken i essän Skriva en soldat
roman. "Ett sådant påstående vore inte bara lögnaktigt, det vore 
vanvettigt. "2 Många år senare hävdar han i Litteraturen som gestal
tare av verkligheten att "fantasin inte bara är en förutsättning för 
ljugande, utan också ett medel för avslöjande av verkligheten" .3 
Unnas krigsroman är också ett i litteraturen sällsynt - och i sin 
genre förmodligen unikt - exempel på ett skönlitterärt verk som 
kan kontrapunktiskt belysas med en vetenskaplig undersökning 
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av förhållanden som är nära nog identiska med de konstnärliga 
utgångsvärdena.4 Både diktaren Väinö Linna i Okänd soldat och
sociologen Knut Pipping i Kompaniet som samhälle demonstrerar 
de oskrivna lagar som formade soldatens verklighet under Fort
sättningskriget. 5 Krigshistorikern John Keegan, som också är lära
re vid den brittiska krigsskolan i Sandhurst, framhåller i The Face 
of Battle värdet av sådana studier; "since we appear to know a 
great deal more about generalship than we do about how and 
why ordinary soldiers fight, a diversion of historical effort from 
the rear to the front of the battlefield would seem considerably 
overdue. All the more does it seem desirable in the light of what 
little reliable information we do have about what goes on at the 
place soldiers call 'the sharp end'. Most of it we owe to the 
American historical service which, during the Second World 
War, undertook the first systematic study of human behaviour in 
combat, a study which yielded remarkable results. "6 Okänd sol
dat skulle kunna vara skriven som en skönlitterär version av 
sådana undersökningar och kan tjäna som dramatiserad exempel
samling för att förstå de sociala fenomen den gestaltar. Så har 
romanen också använts, och i Sverige har den länge utnyttjats 
som kurslitteratur i militär ledarskapsutbildning. Förmodligen är 
Linna den skönlitteräre författare som - förstådd och missför
stådd - mest har bidragit till att förvandla relationerna mellan 
befål och soldater i det svenska försvaret. Det är också Linnas sätt 
att medvetandegöra en delvis okänd, ofta inte erkänd och ibland 
förvanskad verklighet som förklarar den terapeutiska effekten 
också av hans soldatroman. ''Man torde kunna påstå att ingen 
enda runebergskt präglad dagorder har helat och sammansvetsat 
Finlands folk i samma mån som 'Okänd soldat'", menar Matti 
Kurjensaari. "Och likaså att ingen annan bok i lika hög grad har 
löst komplex som gällt försvarsmakten. Och när de väl är lösta

1 

har bördan av dem lindrats."7 

"Överallt i världen finns det fasader och kulisser, avsedda för 
de stora dramerna på den stora scenen", konstaterar Linna i 
Skriva en soldatroman. "Men jag fann min soldat bakom kulis
serna, lite osnygg, ofta förbittrad och trött

1 
ofta mänskligt liten, 

men lika ofta med en resning av största möjliga dimensioner. Jag 
hade ingen tes eller ide, jag hade bara honom, den finske mannen 
och soldaten, och det var honom jag beslöt avbilda. Ty teserna må 
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Määtä i Edvin Laines filmatisering av "Okänd soldat" 1955. (Finlands filmarkiv) 

springa fram ur avbildningen, men må bilden aldrig bli tesernas 
tjänare. 'Okänd soldat' är inte ett program, den är en bild, en bild 
av kriget och framför allt av soldaten." Rollerna förändras under 
dramats utveckling men identiteterna fördjupas och såväl karak
tärer som handling präglas alltmer av sin inre kontinuitet. '' Afit 
klarare började jag se människan som den centrala faktorn i detta 
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skeende'', framhåller författaren. 8 Skenbilderna upplöses och blir 
liksom rums- och tidsbegreppen relativa fenomen i denna tragedi 
om människans villkor. Men kärnan i det budskap som Linna 
gestaltar blir densamma som så många av hans föregångare och 
samtida förmedlar - en hyllning till storheten hos dem som 
genom hunger, utmattning, köld och skräck är dömda att bära 
den tyngsta av alla bördor som föds ur mänsklighetens blindhet -
krigets förbannelse. 

I ett brev till en av sina kritiker skriver Linna om sin syn på 
kriget i allmänhet och Vinterkriget och Fortsättningskriget i syn
nerhet: "Min bok är ett fredens budskap, men den är inte skadlig 
för en sund försvarsanda. Individen har rätt att försvara sig, och 
det har folket också, men rättighet till mera än så finns inte. /- -
-/ Kriget är en mänsklig tragedi, ibland en bitter nödvändighet, 
men inte ett tillfälle att spegla sig i sin egen förträfflighet. Jag var 
inte med i Vinterkriget, men jag tror mig förstå den inre bärkraf
ten i det kriget, och den betraktar jag som föredömlig. Fortsätt
ningskriget gick i gång under så falska förespeglingar som det över 
huvud taget är möjligt./- - -/ Kriget godtar jag inte, men 'den 
levande kraften' måste jag försvara. Vapnen må få nöja sig med 
mindre. Det jag ville visa är vad den här 'levande kraften' är för 
något. Från sina hem och familjer lösryckta vanliga människor 
som kämpade med det som insats för vars skull så många har 
upphöjts till ärones och den världshistoriska berömmelsens rike; 
med livet som insats mot en förkrossande kraft. Jag hoppas att de 
här karlarna nu också är där, i det där riket. Inte som en grå massa, 
utan som människor."9

"Vi kunde i det sista bära huvudet högt", skriver Jarl Gallen på 
slutraderna i Tre bataljoner, där han skildrar sitt infanterirege
mentes insatser på Karelska näset under Fortsättningskrigets sista 
år. "Hemkomsten var tung för dem, som ännu mindes den 16 
maj 1918, och som upplevat huru frihetskrigets sår helnat under 
vinterkriget, då Finlands folk var ett hjärta och en själ. Men 
framgången är inte alltid till välsignelse. Ur sorg och smärta 
komma självbesinning och inre mognad. Efter stora ofreden 
blomstrade det stympade Finland upp som aldrig tillförne. Ur 
1808 och 1809 års förlorade krig spirade Runebergs dikt." 10

Gallens bok kom ut 1949. Sedan dess har ett ånyo stympat 
Finland med egna krafter och mot alla odds skapat ett socialt och 
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Karelen 1941. (Krigsmuseet i Finland] 

ekonomiskt uppsving som aldrig tidigare i sin historia. Finland 
förlorade kriget men vann freden, denna gång som fri nation. Och 
landet fick på nytt en stor diktare om sina öden i krig och fred -
Väinö Linna. 

Den levande verklighet som Linna gestaltar har redan givit nya 
generationer deras bilder av Finlands senaste krig och de männi
skor som deltog i det. I sin bekanta essä om The Decay af Lying har 
Oscar Wilde formulerat de numera bevingade orden: "Life imi
tates Art far more than Art imitates Life". Men Linnas soldater 
har dessutom fått självständigt liv i allmänhetens föreställnings
värld, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
Titeln på författarens roman kom till av en tillfällighet som sedan 
blivit en tanke. Finland har ingen officiell motsvarighet till den 
okände soldatens grav i andra länder. Men Okänd soldat har vuxit 
till ett levande minnesmärke i nationens medvetande. Dess skug
gor och dagrar förändras med perspektivet, och hur det förstås 
och förvaltas ligger inte i konstnärens händer. 
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Den 25 juni 1941 utsattes flera orter i södra Finland för omfat
tande ryska flygangrepp. Finlands haltande neutralitetspolitik ef
ter Vinterkriget begravdes i ruinerna och Fortsättningskriget var 
ett faktum. "Det är klart, att vinterkrigets anda icke skulle känne
teckna detta nya krig", skriver Jarl Gallen. "Icke desto mindre 
gick vårt folk i stort sett enigt in i detsamma. Vi voro förvissade 
om att vi icke hade någon annan utväg / - - -I. Och det var icke 
mer än mänskligt, om vi hoppades återvinna vad vi i vinterkriget 
förlorat. Många hoppades på ännu mera; så som läget då tedde 
sig, var det också mänskligt. Alla kalkyler slogo fel. Men frågan är 
om vi kunnat handla annorlunda." 11 Den retoriska frågan präglar 
också inställningen bland soldaterna i Unnas roman och besvaras 
nekande av kompanichefen Kaarna. Problemet är ett av de mest 
diskuterade i nordisk samtidshistoria.12 "Vinterkrigets sådd och 
geografins logik lämnade inget val åt Finland", menar Krister 
Wahlbeck. Samma faktorer begränsade också handlingsfriheten 
för de stormakter som klämde Finland mellan sköldarna, anser 
han.13 Det är också kapten Kaarnas åsikt. (25 f) 14 Tysklands och 
Sovjetunionens strategiska intressen korsades ju dessutom i Fin
land redan när landet föddes som självständig stat. Vad som då 
såddes bar frukt, även i Finland. Om hur den skördades handlar 
Unnas roman. Inför det nya kriget var det säkert också många 
som i samma anda som en av författarens okända soldater frågade 
sig: "Vart ska ä bära åv järifrån? Blir ä allt ti helviti, tro?"(l4) 

Unnas skildring och de personer som rör sig i den är ett 
representativt urval av de händelser, miljöer och individer som 
han själv hade direkt eller indirekt erfarenhet av som krigsdelta
gare. Det är framförallt människ.orna som intresserat honom. 
Med dem återger han inte bara sin uppfattning om soldaterna i 
den finska armen under Fortsättningskriget; han gestaltar också 
sin syn på människan och hennes villkor i allmänhet. "Mänskorna 
står i centrum av bokens synfält", framhöll Unna själv under den 
värsta polemiken kring Okänd sol,dat. "Kriget finns med därför 
att de mänskor jag berättar om är med i kriget. En förutsättning 
för mänskoskildring är att skildringen rör sig, lever och fungerar. 
Först i en situation då en mänska sätts i rörelse kommer hans 
egenskaper fram. Ur denna synvinkel är ett krig en utmärkt 
katalysator.'' 149 

Vi har en rik flora av skönlitterära verk som behandlar händel-
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ser och personer ur mänsklighetens tragiska historia av otaliga 
krig. En del av dessa skildringar anses ha dokumentärt värde 
eftersom de är grundade på författarens egna upplevelser. Så är i 
högsta grad fallet med Linnas roman. Men det finns relativt få 
vetenskapliga studier av hur människor beter sig i de situationer 
som betingas av kriget. Sådana undersökningar har också sällan 
intresserat de litteraturforskare, kritiker eller läsare som försko
nats från den delen av tillvaron, vilket inte underlättar deras 
möjligheter att sakligt bedöma skönlitterära krigsskildringar som 
har sitt ursprung i autentiska erfarenheter. Vi ser såväl verklighe
ten som fiktionen genom våra förutsättningar, och där insikten 
upphör börjar moralismen. Diskussionen kring Okänd soldat ger 
oss otaliga exempel. 

I överensstämmelse med Linnas syn på det centrala i sin roman 
har jag främst granskat hans skildring av de psykologiska pro
cesser som uppstår när människor konfronteras med krigets kata
lysator och jämfört de beteenden, attityder och sociala relationer, 
som författaren gestaltar med sina diktade figurer i Okänd soldat, 
med vad vetenskap och beprövad erfarenhet har iakttagit beträf
fande kända soldaters motsvarande individuella och kollektiva 
reaktioner. Jag har alltså valt en infallsvinkel till romanen som 
syftar till att pröva om det militärpsykologiskt och sociologiskt 
korrekta och verifierbara kan belägga sanningshalten i Linnas 
människoskildring och stödja uppfattningen om hans psykolo
giska träffsäkerhet, trots att framställningen är ett konstnärligt 
arrangerat urval av egna och andras upplevelser. Resultatet be
kräftar att Linna är en skarpsinnig psykologisk iakttagare och 
vederhäftig rapportör av mänskliga reaktioner i krig. 

Allmänna beteenden och attityder 

''På de håll där det inte fanns blåsor under fotsulorna och där inga 
bärremmar skavde på nyckelbenen, där stod jublet högt i tak: 
Finland marscherar."(128) Ja, Finland marscherade, men det 
var en säregen marsch Linnas soldater presenterade; den påminde 
i inga avseenden om vad som föreskrivs i militära reglementen. 
'' Andra armeer i världen har kanske liknat den någon gång under 
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Infanteri på marsch under offensivskedet sommaren 1941. (Krigsmuseet) 

reträtt eller flykt, men aldrig annars. Den var likadan i med- och 
motgång, en formlös skock som knogade sig fram. På morgonen 
vid uppbrottet samlade man kompanierna till marschforma
tioner, men redan den första timmen löstes de upp i små gäng 
som travade fram på egen hand och struntade i vem det vara 
månde. Gevären hängde och dinglade hur det föll sig. Där var en 
som trippade iväg barfota i gräset vid vägkanten med kängorna 
slängda över axeln och kalsongskaften släpande i marken. En 
annan solbadade medan han gick, hade klätt överkroppan bar och 
stuckit persedlarna under armen. Första dagen knogade någon på 
en möglig kappsäck trädd på en käpp över axeln. Kappsäcken 
innehöll några glasburkar och ett par söndriga damskor, funna i 
passerade gårdar: Man vet int, di kan va bra ti ha. 

Redan följande dag åkte kappsäcken visserligen i landsvägsdi
ket, som också började uppsluka värdefullare utrustning."(126 f) 
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Knut Pipping, som själv deltog i Fortsättningskriget, ger mot
svarande bild i sin avhandling i sociologi om sitt kulsprutekom
pani. I Kompaniet som samhälle skriver han om samma typ av 
förband som Linna skildrar: "Efter ett par timmars rast fortsattes 
marschen, dock utan någon som helst formation. Mannarna gingo 
två och två eller i små grupper; inte ens plutonerna höllos åtskils. 
Det hela verkade snarast zigenarfölje på vandring: slädarna voro 
fullastade med vapen, ränslar, säckar och tälti en tältstång med en 
oljelampa dinglande i änden stack ut från ett av lassen. Tyskarna 
som lågo förlagda längs vägen tittade förvånade på denna karavan, 
som kontrasterade mot deras välrättade bilkolonner." Pipping ger 
ett ännu praktfullare exempel på soldater "som drev fram längs 
vägen i en oordnad flock, drivande och tidvis vilt skrålande. 
Plutonchefen, faltv. 40, hade inte heller spottat i glaset och 
orkade efter en timme inte längre gå. Hans försök att fortsätta på 
kompanifältväbelns cykel, som någon av hans folk tagit av va
pensmeden, slutade i ett dike, varför hans mannar med gemen
samma krafter langade upp honom på en av plutonens trosskärror 
och surrade honom där." 15

Till bilden av uppträdandet under förflyttning kan man också 
lägga en företeelse som tjuvåkandet, som av Pipping beskrivs på 
följande sätt: "Ibland kunde upp till en tredjedel av Kompaniet 
vara försvunnen under marschen, och stå grinande på lägerplat
sen när Kompaniet kom fram. Detta tjuvåkande, liksom plund
ringen, ansågs vara en privatsak; något ogillande varken visades 
eller uttalades. Sold. 40 l, som inte torde ha gått många kilometer 
till fots, omnämndes nästan med beundran för sin skicklighet att 
skaffa sig snålskjuts./- - -/ Chefskapet gjorde ibland små försök 
att få mannarna att hållas i formation, men övervakningen var på 
det hela taget slapp./- -/ Huvudsaken var ju att alla komma 
fram; sättet varpå det skedde var av underordnad betydelse."16

Samma syn på detta slag av undanhållningstjänst har Linnas 
soldater. Eftersom tjuvåkarna Lehto, Määttä och Rahikainen -
dessutom broderligt delar med sig av den proviant som de lyckas 
komma över under sina färder, väcks ingens samvete eller avund
sjuka. (128) 

Det är onekligen effektfulla bilder som både den skönlitteräre 
författaren och sociologen presenterar i kontrast till den officiella 
propagandans skönmålningar av den hjältemodige finske öde-
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markskrigaren som den upplyste försvararen av västerländsk kul
turtradition, och långt ifrån den vision som den unge, idealistiske 
fänriken Kariluoto ser för sig av hårda, beslutsamma stormtrup
per. "Men nej. Det fanns inga sådana Sturmtrupper. Det fanns 
bara en skock sluskiga spefåglar, som sprang omkring och letade 
efter mat som luffare. Som svor och knotade och smädade alla 
heliga ting. Till och med marskalkens storslagna och sublimt 
stiliserade dagorder hade de panna att driva med. Nästan som 
kommunister. Åt upp sina reservportioner vid första lilla hunger
tillbud och i stället för Die Fahne Hoch skrålade de Flickorna på 
Korhola när de nån gång var på humör att sjunga." (20) 17 Man
nerheims omdiskuterade dagorder av den 10 juli 1941 väckte 
entusiasm hos dem som drömde om Fjärrkarelens införlivande 
med ett Storfinland, och marskalkens högstämda retorik trave
steras och parodieras vid åtskilliga tillfällen av Unnas soldater. I 
regeringen väckte dagordern förstämning, och Mannerheim insåg 
själv snart sitt politiska misstag. 

N:o3 
Juli 1941 

Under frihetskriget år 1918 gav jag Karelens folk på ömse sidor om vår 
östra gräns löftet att icke sticka mitt svärd i slidan förrän Finland och 
Fjärrkarelen voro fria. Jag svor denna ed i den finska bondearmens 
namn, förlitande mig på dess tappra män och offerviljan hos Finlands 
kvinnor. 

Tjugotre år har Fjärrkarelen bidat infriandet av detta löfte; över ett år 
har det Karelen, som frånrycktes oss efter vårt ärorika vinterkrig, legat 
öde i väntan på ljusningen av en ny dag. 

Kämpar från frihetskrigets tider, hjältar från vårt vinterkrig, mina 
tappra soldater! Den nya dagen har randats. Karelen och ett stort 
Finland stiger fram för våra blickar ur mäktiga världshistoriska händel
sers svall. Må den försyn, som länkar folkens öden, förunna Finlands 
arme att infria löftet jag givit Karelens folk. 

Soldater! Den jord Ni beträder är helig mark, mättad av stam
fränders blod och lidanden, Edra segrar skola skänka Karelen dess 
frihet, Edra dåd skapa Finland en stor och lycklig framtid. 

Mannerheim 

Den finska armen karakteriserar Linna som en i högsta grad 
omilitärisk företeelse. Reglementen saknar varje auktoritet för 
den inre drivkraften i såväl kollektivets som i individens handlan
de och uppträdande. Det är i stället gruppens attityder som anger 
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normerna.18 Gruppen bestämmer vad som är rätt och orätt,
lämpligt och olämpligt och gruppmoralens motiv, kodex och 
beteendemönster har inga direkta förbindelser med reglementets 
bestämmelser som man ignorerar eller undviker. När man inte 
kan komma undan, fogar man sig under segt, passivt motstånd till 
dess trycket lättat, och man kan återgå till det normala. Den 
formella disciplinen är främmande för mannarnas föreställnings
värld och betraktas som "herrarnas" metod att sätta sig på sina 
underlydande. Det väsentliga är, att man sköter sin uppgift till
fredsställande, dvs ur den enskildes synvinkel tillfredsställande; 
formerna, metoderna och tidpunkten är av underordnad betydel
se och bör vara vederbörandes privatsak. Det är också plutonche
fen Koskelas personliga befälsprogram - ofta uttalat i handling 
men sällan formulerat i ord. När Rahikainen under supgillet på 
marskalkens födelsedag ber att få göra en privat, nattlig expedi
tion till ett arbetsläger i närheten om vilket ryktet förtäljt: "Där 
har di kvinns i vägarbete'', får han svaret: ''Man kommer och man 
går, och man svarar själv för vad man gör./- - -/ Vårt jobb ska 
vi sköta, men annars gör vi va vi vill." (2 7 6 f) 

Kriget betraktar man i regel som ett enda stort vansinne, ett 
omänskligt och samvetslöst dödande, maskerat av fraser om hjäl
tedåd och fosterlandsplikt, som framstår ihåliga mot den enkla 
och individuella sanningen om liv och död. Man finner det absurt 
att dessutom behöva underkasta sig de malplacerade kraven på 
formellt militärt uppträdande och fullgörande av befallningar 
som man anser onödiga, inte förstår eller får veta ändamålet med. 

Soldaterna i Linnas roman har präglats av sin civila verksamhet 
som industriarbetare, småbrukare, lant- och skogsarbetare i små 
ekonomiska förhållanden, vana att arbeta självständigt och utan 
övervakning. Den militära utbildningen och dess former är i 
många avseenden främmande för deras livssyn. I sin torpartriologi 
har författaren också utförligt kompletterat bakgrunden till sina 
soldaters agerande.19 Man riktigt ser den betänksamma minen
hos den vid begränsade ekonomiska omständigheter vane små
brukaren, när Hietanen granskar den granatskärva som han petat 
fram ur låret med den galghumoristiska kommentaren: "Ein to
kante ha de å svarva till åv bara fän, å så skade bara skut åkring dö 
i skoji. Å int träffar de ordentlit hellder. Nå ä kriji pöllåt. Ja kan 
int anna än förunder mä storligen." (168) 

60 



Överhuvudtaget får man se soldaternas självsvåldiga handlande 
under kriget mer som resultat av transponerade civila beteende
mönster än som medveten obstruktion menar Pipping. 20 Bristen
på militär tradition i Finland påpekas också ett par månader före 
Vinterkrigets utbrott av den finske militärskribenten Wolf Halsti 
som en förklaring till de uppenbara bristerna i den yttre discipli
nen.21

Fredrik Reuterswärd, kompanichef i finska armen under Fort
sättningskriget, konstaterar: "Självmedvetenheten, bristen på 
auktoritetstro etc må betraktas som sunda företeelser eller inte. 
Kvar står, att krigsmakten vid en mobilisering ärver det civila 
samhället sådant det är med dess såväl goda som dåliga sidor. Att 
räkna med andra utgångsvärden är önsketänkande." Till dessa 
utgångsvärden hör också det fredstida samhällets militära inslag, 
framhåller han. 22 

Linnas romanfigurer har också formats utifrån ett sådant syn
sätt och de reagerar - liksom man gjorde i verkligheten med 
beteenden som regleras av samspelet mellan invanda attityder 
och avståndet till stridshandlingarna. 23 Ur ett brev hem från en
finsk soldat 1942, när fronterna stabiliserats och den relativa 
händelselösheten börjat, saxar Pipping bl a följande: "Här ha vi 
ingenting att frukta av ryssarna. Men man är hela tiden rädd för 
herrarna. Befallningarna äro stränga och alltihop ser ut att börja 
gå efter fredstida modell. Det är alldeles orätt, för då börja 
gubbarna känna sig som slavar och omöjliga till allt./- - -/ Jag 
vet att de inte äro rädda, men andan har pressats ur dem med 
slavdriveri och allsköns fitterier."24 Brevet påminner om Rokkas
utgjutelser inför Koskela under motsvarande skede av kriget över 
det destruktiva i att försöka förbättra andan hos manskapet ge
nom att skärpa den formella disciplinen. (229 f) 

Harry Järv konstaterar utifrån sina egna krigserfarenheter att 
disciplinproblemen i Linnas roman följdriktigt tenderar att foku
seras till de effektivaste soldaterna. De är självständiga, initiativ
rika och praktiskt handlande individer och känner därför starkast 
den yttre disciplinen som en olidlig tvångströja. 25 Under kontro
verserna mellan den genommilitäriske statofficeren Lammio och 
den individualistiska småbrukaren Rokka talar de både bildligt 
och bokstavligt olika språk från olika förutsättningar.(324 ff) "Ja 
ha ingenting havi imot ti va me å kriga, för ja ha: vila tibaka ti 
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Från striderna om Petroskoi i slutet av september I 94 I. (Krigsmuseet) 

Näse. /- -/ Kva ana vil ni riktit att ja ska göra? Int för att ja blir 
tröttoger ti buga å bocka för eder, men när e int e någan jävla 
nytta me e så bockar ja int. Sini ja springer int omkring här för 
edran skuld", förklarar Rokka för bataljonschefen Sarastie. (339) 

Lammio och Rokka är visserligen ytterlighetsfallen i Linnas 
kompani, men de attityder de företräder kolliderar ideligen i 
romanen. Lammio och hans andlige vapendragare, fältväbeln och 
kaserngårdssjälen Sinkkonen, bidrar med sin verklighetsfräm
mande reglementsmoral till att provocera myteristämningen in
för uppbrottet från Petroskoi. "Mannarna var upphetsade, för de 
tog detta försök att återuppliva rekryttidens kasernformalitetet 
och disciplin som en förolämpning mot dem själva och deras 
stridsinsatser." (245 ff) Konflikten förstärks av det lika verklig
hetsfrämmande önsketänkande som fixerats hos soldaterna under 
Ladogaoffensivens påfrestningar. Petroskoi skulle vara slutmålet 
för kompaniet; en förlovad stad, där strapatserna skulle få ett slut, 
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förbandet avlösas och helst skickas hem. Genom den självskapade 
illusionen hade man hållit sig uppe; slagits, svultit och lidit brist 
på sömn. ''De hade en känsla av att alla frågor skulle vara lösta i 
och med att de nådde staden. Under inga omständigheter ämnade 
de fortsätta vidare. De tog spjärn i den tanken och satte in alla 
sina krafter. Petroskoi, Petroskoi, det var den gyllene staden mot 
vilken de drog fram som pilgrimer, underkastande sig plågor och 
lidanden." (220) 

Linnas scener från Petroskoi överensstämmer i stora drag med 
verkligheten, anser ögonvittnen i Hufvudstadsbladets artikelserie 
hösten 1981 om Fortsättningskriget. Det gäller alltifrån det hejd
lösa supandet bland de erövrare som kommit över ryssarnas kvar
lämnade spritförråd till den nationalistiska missionsberusningen 
hos vissa kyrkans män som den också kritiseras i Olavi Paavolai
nens bekanta dagboksanteckningar, Finlandia i moll. (226 ff, 
233)26 Även stämningen bland soldaterna är väl fångad. "Men 
man måste nu förstå pojkarna", menar en f d  officer och chef för 
det förband som gick först i anfallet mot Petroskoi. "Dom var 
trötta, utleda på alltsammans och ville helst av allt gå i vila ... I 
stället kom ordern: Norrut1"27 

Vanligen är missnöjet spontant och riktas åt alla håll utan 
urskiljning. Det fungerar som en psykisk säkerhetsventil, som 
med jämna mellanrum spyr ut sin heta ånga av komprimerad 
psykisk och fysisk anspänning. Omedvetet kompenserar man sig 
för de oklara föreställningarna om att vara offer för överhet och 
omständigheter, som man knappast vet någonting om och därför 
inkompetensförklarar och tar avstånd från utan rannsakan. Där
med demonstrerar man också för sig själv och andra, att man inte 
medvetet låter sig utnyttjas. Den karelska offensiven ser man som 
en enda lång mardröm, men längre än till det egna kompaniet 
sträcker sig inte överblicken. "Själva visste de ingenting vare sig 
om Karelska armen eller dess operationer. Sitt regementsnum
mer kände de, men redan divisionen var ett dunkelt begrepp för 
de flesta, för att inte tala om armekåren och armen. /- -/ 
Deras värld var bara ansträngning, fara, hunger, trötthet och en 
hop kamrater som de småningom hade vant sig vid men av vilka 
någon då och då lämnade gänget. / - - Till priset av dessa män 
köptes kilometer efter kilometer lerig och krokig fjärrkarelsk 
landsväg mot Petrosavodsk."(161, 167) 
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Resonemangen står i relation till perspektivet och under tryc
ket av strapatserna projiceras missnöjet mot det mål som råkar 
finnas närmast till hands, det må vara "herrar", trosskuskar eller 
andra s k  etappsvin, som anses hålla sig otillbörligt långt borta 
från stridslinjen. "Det var nästan ett axiom att trossen utnyttjade 
sin ställning till att skaffa sig förmåner'', skriver Pipping. 28 En 
stackars koktrosskarl får oförskyllt bära hundhuvudet för att ärt
soppan är undermålig(90), 29 men den avskydde löjtnanten Lam
mios opsykologiska uppträdande ger genast missnöjet en annan 
riktning. 

Någon bestämd, varaktig aggression hyser man sällan. Den är 
tillfällig och slumpmässig; missnöjet flammar upp i en olustbe
tonad situation och försvinner med den. Utbrotten är bara medel 
för att lätta ett tillfälligt övertryck, och man tar dem egentligen 
inte på allvar.3

° Följande citat är belysande: "De var förbittrade 
på allt och alla. Förbi dem susade bilar med skrattande lottor och 
officerare. Det var kometens svans - staber, kantiner, tvättinrätt
ningar, sjukhus. Det grinades ilsket åt bilarna, och Finlands tapp
ra Lotta blev föremål för så fruktansvärda grovheter att de exta
tiska lottatanterna i kyrkbyarna där hemma skulle ha drabbats av 
hjärtslag om de hade hört dem. En förbipasserande general i sin 
bil åstadkom en sådan svallvåg av raseriutbrott och svordomar att 
en främmande iakttagare skulle ha varit övertygad om att myte
riet stod för dörren. 

'Damma folk i ögona bara, satan. Då finns det nog bensin, 
grabbar, när herrarna ska ut och åka med fälthororna sina. Vem 
satan är det som visslar där. Fast med käften, det är tillräckligt 
jävligt utan det där pipet.' "(127) 

Liksom Linna visar Pipping i sin undersökning på det kända 
faktum att sådana omdömen tillhör den normala jargongen bland 
soldater.31 Men enögda moralister som med liknande argument 
och på fullt allvar velat avslöja myterna om den sisuladdade 
ödemarkskrigaren och den tappra finska lottan har inte insett att 
det ena inte behöver utesluta det andra. 

Reuterswärd påpekar att soldaternas missnöjesyttringar och 
kritik av såväl högre som lägre befäl tillhörde truppofficerens 
vardag. "Han bör veta vad som krävs av honom, om han i denna 
miljö skall kunna spela den viktiga rollen av atmosfärskapare."32 

Koskela förstår aggressionernas verkliga orsaker och kan bedöma 
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missnöjesyttringarnas rätta betydelse. Han låtsas inte höra myte
ripratet framför Petroskio(224) och är också den som med lugn 
självklarhet reder upp den hotfulla situationen inför uppbrottet 
från staden. Han har klart för sig den förnuftigaste lösningen - att 
låta de ackumulerade känslorna strömma ut och förflyktigas; att 
kväsa dem för prestigen skull vore i längden betydligt farligare. 

Samma funktion som en missnöjets åskledare fyller också det 
skabrösa underlivsresonamanget. Det är dessutom ett effektivt 
medel att avbryta gräl och undvika ideologiska dispyter.33 Då 
Lahtinen i enlighet med sin vanliga, aggressivt oppositionella 
läggning i ideologiska frågor utmålar fiendens överlägsna krigspo
tential med särskild hänvisning till en påstådd personalreserv av 
femton miljoner kvinnliga soldater, avväpnas han utan vidare av 
den karakteristiska repliken: "Det sku bli förskräckliga närstrider, 
khihihi. Tillåme Rahikainen sku få Mannerheimkorset, khi
hihi." (205 ff) Hos Linna illustreras det gamla talesättet att hu
morn är ideologiernas värsta fiende. 

Sven Ulric Palme uppfattar det väsentliga i Linnas bok som en 
motsättning "mellan intellektualism och folklighet, här tillspet
sad därför att nationalisterna och officerarna ( de flesta reservoffi
cerare med akademiska studier bakom) är de intellektuella me
dan manskapet och en och annan ur deras led uppstigen värnplik
tig officer representerar folkligheten, med konkret inriktning på 
livets fredliga vardagsmöda och enkla glädje, helt utanför de 
stämningar och tankelinjer som drev Finlands arme bort till Svir". 
Han tillägger, att denna sociala motsättning var djupare i Finland 
än hos oss. 34 

Den under Fortsättningskriget stupade unge finske författaren 
Eino Hosia skrev: "Om vi efter vår ankomst till fronten ha blivit 
något kvitt, så är det just propagandans lödder.' '35 

Propagandan hämtade sitt material och sina ideal ur den: foster
ländska kulturtradition som bars upp av dem som i likhet med 
fänrik Kariluoto och hans familj fått högre utbildning och engage
rat sig i förkrigstidens olika nationella strävanden. 36 Linna konsta
terar att dessa ideal var '' faktiskt levande inom officerskåren / - -
-/ I sådana fall kan ordet bli så fast kött, att det rentav fordras 
kraftiga artillerikoncentrationer för att upplösa förbindelsen."37 

Så skildrar han också den utvecklingsprocess som förvandlar den 
omogne Kariluoto till en illusionslös veteran, "äcklad av de naiva 
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Petroskoi, det karelska namnet på den karelsk-finska sovjetrep�blikens huvudstad 
Petrozavodsk, erövrades den 1 oktober 1941 och döptes om till Äänislinna. Fotogra
fen tillhörde en av armens informationsenheter. (Krigsmuseet) 
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och enfaldiga fosterländska fraserna i breven hemifrån''. (165) 
Linna skriver i uppsatsen Om motiven för mitt författarskap att 

om de ledande skikten i samhället isolerar sig från verkligheten är 
deras ideal och den retorik som uttrycker dem dömda att misslyc
kas. Det gäller oberoende av vilken ideologi som predikas.38 

Problemet är ett centralt tema i hans produktion. 
Pipping konstaterar att soldaterna insåg att de budskap som 

utgick från ovan ingalunda var fria från propaganda, men de hade 
svårt att se hur starkt färgade de var. 39 

Soldat Mäkinen får i början av romanen representera det folk
liga kollektivet. Han är skogsarbetare, en smula blyg och bort
kommen där han står inför inskrivningsbefälet i söndagskosty
men. Han har ett knyte under armen som enda bagage och ett 
foto av grannens flicka i fickan som han lagt beslag på för "det lär 
ju va' sed i milisen att ha bilder av tjejer att titta på''. Världspoliti
ken har han dimmiga begrepp om men sjävkänslan är klar och 
fast. "Vi finnar var hårda pojkar, och det var inte vi som började. 
Nog har vi rätten på vår sida. Också det var hans åsikt. Och är det 
så att nån försöker en gång till, så nog ska det sättas hårt mot hårt, 
perkele." Men de abstrakta hjälteidealen, som han gjort flyktig 
bekantskap med i folkskolan, har han ingen förståelse för: "Så
dana sånger var för herrarna; den finske mannen av folket vet mer 
än väl vad herrarna har i huvudet. Större lyftning kände de i sitt 
sinne då de hörde berättas om karlar som hoppade upp på pansar
vagnar och bultade kulsprutornas pipor krokiga med järnspett. 
Det påminde mera om hjältesagor från hemknutarna. 

Av sådant kände de sig stärkta i sin finska ande. På det viset var 
de fosterländska. Egentligen var de andligen så väl lämpade som 
möjligt för den uppgift man hade samlat dem att fullgöra." (10 f) 

Det tillfälliga övermodet vid krigsutbrottet( 42 f) försvinner 
snabbt inför elddopet, och de ideologiska motiveringarna för 
kriget betraktar såväl Unnas som Pippings soldater som " 'herro
jen sota' (herrarnas krig) som egentligen inte angick dem".40 

Linna visar också genomgående hur den andliga uppbyggelse som 
avsåg att stärka stridsmoralen istället blir måltavla för soldaternas 
gyckel och tjänar sitt syfte endast i så måtto. Ironi och sarkasmer 
flödar rikligen över propagandans myter, ofta också som själv
ironi. Framförallt är den blyge och fnissande Vanhala förvand
laren och förmedlaren. "Med sitt välutvecklade sinne för humor 

67 



fattade han den djupt komiska motsättningen mellan den pate
tiskt flammande fosterländska extasen och den finländske solda
ten sådan han tedde sig i verkligheten. Exempelvis krigskorres
pondenternas alster var honom en outsinlig källa till gläd
je." (129)41 När man överhuvud taget bryr sig om att ta upp
ideologiska diskussioner sker det från konkreta, från vars och ens 
erfarenhet bekanta exempel, som när Hietanen angriper den 
irrationellt kommunistanstuckne Lahtinen: "Ibland riktade han 
skarp kritik mot kommunismen med utgångspunkt i Fjärrkarelens 
usla landsvägar. Det hände också ofta att Lahtinen råkade i svår
försvarade positioner på tal om halvmurkna byggnader, dåligt 
tidningspapper eller invånarnas klädsel.'' (166) 

Det är väl bekant att soldater ofta har föga till övers för all slags 
officiell överhet och driver med propaganda och nationella vär
den utifrån attityder som alla informella, sociala sekundärgrup
per, såväl civila som militära, odlar och ålägger sina medlem
mar. 42 Fenomenet är snarare psykologiskt än ideologiskt och 
politiskt och så gestaltas det också i Linnas roman. "När som helst 
var de färdiga att överösa både fosterlandet och dess herrar med 
spott och spe, men om någon försökte ge hånet en programma
tisk anstrykning blev han utskrattad. Där fanns en rå av allvar som 
inte fick överskridas. På samma sätt kände de motvilja mot varje 
form av fosterländskhet där den minsta gnutta av patos stack 
fram. 'Helvetes hihulit' (sv ung 'läsarpredikant') sa de om upplys
ningsofficeren, som brukade hemfalla åt denna synd."(109 f) 
Liksom människor i allmänhet säger Linnas soldater ofta en sak, 
menar en annan och gör en tredje. 

Harry Järv är väl bekant med denna "komplikation mellan sak 
och ord" som han härleder från soldaternas ursprungsmiljö, där 
positiv känslosamhet betraktas som opassande sentimentalitet. 
"Negativa känslor uttrycker man däremot utan hämningar, det 
ser man som helt naturligt." Det förklarar paradoxen att man 
trots negativa omdömen om en företeelse kan handla positivt. 43 

Den oppositionella värdegemenskapen markerar dessutom grup
pens samhörighet som i sin tur betingar individens självkänsla och 
skapar knappast mindre effektiva soldater för den som liksom 
gruppchefen Hietanen eller plutonchefen Koskela förstår proces
sens natur - tvärtom. (102 f)44 "Ett slags heders- och ärebegrepp 
medverkade nog också som drivfjädrar hos soldaterna i Finlands 
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arme' 1
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anser Unna. ''Men det var inte fosterlandets heder och ära 
de tänkte på, utan sin egen."45

Samma funktionella rollspel präglar också det individuella be
teendet. Hietanens platoniska svärmeri för den vackra ryskan 
Vera utsätts för kamraternas obarmhärtigt skämtsamma kom
mentarer. För att inte verka löjlig gör han - på enklaste sätt - ett 
försök att rädda situationen genom att blåneka: "Nå, int ska ni tro 
ätt ja smältar så läätt hellder. Int bryr ja mä tokote'na. Nä, jär 
vilar inga sorger. Ja bryr mä int ta'fan i naa1" Han tystnade och 
hoppades att han övertygat dem om att han inte hade gjort sig 
skyldig till någonting så skamligt som att hysa medlidande med 
svältande barn eller förälska sig på ett högre plan än den vanliga 
grova kurtisens. "Hietanens dialekt är dock bredare än vanligt 
och han lyckas förmodligen inte lura någon. Han hyser inte, lika 
litet som någon annan, några nationella eller ideologiska betänk
ligheter för Vera som ryska och kommunistisk ungdomsledarin
na. Vad som skiljer dem är i stället kriget, och att Hietanen "insåg 
på ett dunkelt och obestämt sätt att han inte nådde upp till 
V era''. Hietanen, som snarast förkroppsligar altruismen i ro
manen, söker förgäves dölja sina känslor i nästan identiskt lika 
manhaftiga ordalag både när kriget skiljer honom från Vera och 
när granatsplitter sliter sönder hans ögon. Hans vemodiga sång i 
ensamheten efter den sentimentala kärleksepisoden motsvaras av 
hans smärtfyllda ylande när chocken släppt efter granatreg
net.(240 f, 373) 

Unnas soldater vägrar att få sig sin verklighetsuppfattning före
skriven i ideologiska termer överhuvudtaget och författaren knå
dar heller inte sina karaktärer för att passa någon viss samhälls
bild. "Någon klasskänsla har jag inte, jag känner mig inte som tolk 
för någon speciell grupp", säger han i en intervju 1956. "En 
annan sak är att jag trivs bäst med småfolket, anser att de har 
minsta möjligheterna att ställa till djävulskap."46 Unnas karaktä
ristik av sin egen situation inför författandet av romanen belyser 
också hans sätt att skildra den menige soldaten under kriget: ''En 
arbetaryngling sådan som jag, som lever isolerad utan kontakt 
med någon som helst kulturmiljö, råkar lätt ut för misstag, men i 
gengäld har han möjligheter att se sådant som är svårt att uppfat
ta för personer i annan ställning."47

Soldater brukar inte hata sina motståndare - inte ens i vårt 
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"Fadderbarn" till finska soldater i Petroskoi hösten 1941. (Krigsmuseet) 

70 



sekels ideologiska krig. Sådana känslor är mer för hemmakonsum
tion. Förhållandet är väl omvittnat bland forna krigsdeltagare, 
även i skönlitterär form. Rokkas gemytligt vaksamma attityd mot 
sin under höggradig livsfara egenhändigt tagna fånge, "Baranovs 
pojkin'', är belysande. Han sköter om hans skador som en samarit 
och behandlar honom snarare som en tillfällig gäst än som en 
tillfångatagen fiende.(334 f) ''En fånge var ingen fiende mer, han 
var en olycksbroder", konstaterar Pipping.48 Mannarnas nyfiket 
vänliga fraterniserande med fångna ryssar och deras avsky inför 
Lehtos handlande när han bakifrån skjuter ned en av dem för att 
slippa besväret att föra honom bakåt, ger också goda bilder av den 
allmänna attityden. (123, 114) Linnas soldater har mer av de 
gentlemannamässiga ideal som de annars lastar officerarna för, än 
de själva vill erkänna. "Och så ska man leka, dedäran, gentleman, 
va? Int skjuta på en obeväpnad. Det är bara herrarnas försök att få 
kriget å si ädelt ut. Kriget är så vansinnigt förut så int behöver 
man göra det ännu vansinnigare med all världens artighets
regler." (114) Så försöker Lahtinen rationalisera bort Lehtos dåd. 
Under krigets förlopp differentieras så småningom attityden. 
"Döden upphörde att vara ett moralproblem", när Lehto senare 
skjuter en sårad fiende, och när man hittar en tirlfångatagen finne, 
som dödats och plundrats inpå bara kroppen kvitterar man utan 
vidare genom att skjuta ned tre ryssar som givit sig. (162) Men 
hatet är alltid bara av tillfälligt uppflammande karaktär och -
liksom missnöjet - betingat av en aktuell, konkret upplevelse. 
Uttrycken "buskryss" och "slåbo" använder man - förutom som 
personlig, moralisk injektion - i det hänseendet; efter omständig
heterna förstärkta med ett lämpligt antal kraftuttryck. Någon 
varaktig aggression är det inte fråga om.49 

En amerikansk militärpsykolog, George L Fahey, betonar vik
ten av att soldaten under strid är motiverad genom förståelse för 
och accepterande av kriget och dess mål som en integrerande del 
av personligheten. Vidare framhåller han: ''Despite pious pro
tests to the contrary, he must hate his adversary if he is to fight to 
the death. /- - -/ The ideal soldier believes, is certain, that he 
'belongs to the best unit in the best service, of the best nation'. 
He knows his weapons are the best, his equipment unexcelled, 
and his leaders wholeheartedly devoted to him". so Faheys bild 
ställs i ironisk kontrastbelysning genom de situationer och port-
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rätt som Linna tecknar. Faheys uppfattning är typisk för den skola 
av moderna teoretiker som hävdar den avgörande betydelsen av 
soldatens aggressiva lust att döda motståndaren. Sådana stäm
ningar förekommer visserligen också i Unnas roman, men den 
generella inställningen bland hans soldater överensstämmer sna
rare med Clausewitz' klassiska tes, att självbevarelsedriften är den 
avgörande faktorn i strid.51 Hietanen handlar omedvetet i själv
bevarelsedriftens anda när han halvt förlamad av panik och mot
stridiga känsloimpulser kastar minan under stridsvagnen: "Hans 
hjärna var endast uppfylld av ett slags förstelnat medvetande om 
att vagnen skulle krossa honom under sig om han blev liggande, 
och att han i varje fall skulle bli skjuten om han steg upp och 
försökte fly." (199) Så snart utsikterna att behålla livhanken ge
nom ett aktivt uppträdande minskar, t ex inför den oerhörda 
materiella och personella övermakten under den ryska offensi
ven, som skildras i romanens tre sista kapitel, reducerar också 
självbevarelsedriften motiveringarna för att utsätta sig för fien
dens eld. Koskela låter på eget initiativ och av förnuftsmässiga 
skäl överge ställningarna och räddar resterna av bataljonen genom 
reträtten över insjönäsen. (395 ff) Men i romanen finns också en 
hel skala av exempel på hur denna självbevarelsedriftens grundre
gel kan upphävas av individuella undantag alltifrån ansvarslös 
äventyrslust till altruistisk självuppoffring. 

Ännu mindre än hatet betyder äran och den officiella utmär
kelsen som drivkraft i strid. Lahtinen avfärdar sin medalj med den 
föraktfulla repliken: "Tror di jag dödar eller låter nån döda mej 
för en sånhär. När jag skjuter så skjuter jag för att rädda livet och 
int för en bit tyg och bronsklump." (14 7) Den attityden är -
liksom inställningen till dödandet - i de individuella fallen diffe
rentierad (t ex 146 ff), men Lahtinens hållning är den man vill 
demonstrera utåt. "De intog allesammans på typiskt finskt vis en 
föraktfull attityd till hela cermonien. Jävla glitter." (14 7) 

Ett tillfälle när den vanliga attityden till dödandet som en 
praktisk nödvändighet förändras, skildrar Linna i masslakten på 
de oskyddade ryssarna i scenen efter det på ett hår när misslycka
de elddopet och de efterföljande hårda och förlustbringande stri
derna. Den långvariga chockverkan utlöses i ett triumferande 
skjutande, där ett förtätat komplex av ångest och hämndkänslor 
förstärker tillfredsställelsen över att se fienden lika hjälplöst ut-
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lämnad som man själv känt sig tidigare och resulterar i något av 
samma ivriga, oreflekterade aktivitet som småpojkar kan visa vid 
skjutbanan på ett nöjesfält. Eventuella moraliska betänkligheter 
sopas bort av den allmänna känslostormens masspsykos.(9lf) 
Samma situation återkommer också i slutet på romanen. "Också 
de skyggaste greps av en vild iver, för faran var inte stor och 
målen tacksamma."(439)52 

Unna ger själv i BLM ett svar på frågan om det lättsinniga 
dödandet med anledning av den uppmärksamhet dessa episoder 
väckt i diskussioner och recensioner.53 Han menar att "det sam
hälle till vilket soldaten hör fråntar honom hans individuella 
moraliska ansvar. Som privatperson skulle han aldrig kunna göra 
sådana dåd. Men när den ide som givit honom hans moraliska 
principer bjuder honom att döda i dessa principers namn, då blir 
sådant möjligt."54 Mot detta resonemang kan man kanske invän
da, att Linna själv i sin roman konsekvent påvisar den ringa 
betydelse samhällets "ide" har som riktmärke och drivkraft för 
soldaternas handlande överhuvudtaget; som efterrationalisering 
förefaller uppfattningen om den ställföreträdande ansvarigheten 
ha större aktualitet. Man bör nog uppfatta Linnas formulering 
som ett försök att i efterhand psyka-moraliskt rättfärdiga sina 
gestalters handlingssätt, liksom han låter Hietanen göra i ro
manen när han säger att "om staten en gång har släpat en hit så 
sköter den väl också om att man ser lite genom fingrarna med en 
stupad soldat och inte räknar hans synder så förfärligt noga. 
Staten består ju sej med präster som ska klara opp affärerna med 
Gud.'' (293) Det verkar i sitt sammanhang mer som en förhopp
ning än som en övertygelse; och kriget motiverar sig så småning
om självt när dödandet genom självbevarelsedriften upphör att 
vara något moralproblem. Likgiltigheten för fältprästen och hans 
rutinmässiga funktion är också genomgående påtaglig. 55 Döds
skräcken och fastklamrandet vid livet blir den kärna som återstår 
när allt annat skalats bort, och pastorn representerar för de svårt 
sårade i förhandstältet i högre grad döden och utplånandet än 
hoppet om frälsning och ett kommande liv. Den vanliga bönen 
innan han går in till de döende har efterhand slipats ned till 
slentrian. ''Han var ungefär som en slåtterkarl som vid tegens 
början av gammal vana klapprar några tag med brynstenen mot 
lien.'' - ''Vafan ska han bråka med dem för. Kunde åtminstone 
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låta dom dö i fred", utbrister en förtvivlad sjukvårdare.(210, 
212). Men i samma scen ger författaren också, som många vittnat 
om att verkligheten gav, exempel på den irrationella tro som så 
ofta även är soldatens sista tillflykt när han hunnits upp av döden. 
Sällan är han som Lehto beredd att lämna livet: "Utan bikt och 
beredelse och utah tillstymmelse till skräck". (188) 

Bland Linnas soldater väcks den religiösa känslan - som alla 
andra positiva engagemang oberoende av sina officiella företrä
dare och framstår snarast som en självbevarelsedriftens sista för
hoppning. Den troende trossunderofficeren Mäkilä lugnar sin 
panikslagna häst och sig själv innan han slits i stycken i granatreg
net med orden: "Var int rädd, Kom nu ska vi gå lugnt bara. Det 
biror int på mänskan. Det ligger i en större hand."(359) Den 
uppgivne fänriken Kariluoto stammar fram Fadervår tillsammans 
med sin döende ordonnans för att lindra pojkens dödsångest och 
som besvärjelse mot sin egen hjälplösa förtvivlan. (164 f) 

Krigshistorikern John Keegan menar att soldaternas känsla av 
sin egen betydelselöshet i det moderna kriget stimulerade dem att 
se hjälplösa och demoraliserade motståndares liv som lika bety
delselösa. 56 Walo von Greyerz påpekar dessutom mot bakgrun
den av sina studier av psykiska reaktioner under andra världskri
get: "En inte så ovanlig reaktion är euforien, dvs en egendomlig 
upprymdhet, som står i bjärt kontrast till den tidigare periodens 
olust. "57 Linna ger åtskilliga exempel på detta fenomen som ju -
liksom sin motsats apatien - är en allmänmänsklig reaktion efter 
starka spänningstillstånd. Socialpsykologen Lionel Tiger fram
håller också att aggression och våld i krig bör ses i relation till 
aktuella tillstånd i sociala grupper och uppfattas som "features af 
social processes which result from and stimulate social interac
tion". Det är den som dödar ensam och utan särskild anledning -
som Lehto när han skjuter ned sin hjälplöse fånge baldfrån - som 
är den verklige avvikaren, menar Tiger. 58

Några månader efter artikeln i BLM formulerar Linna också i 
en intervju den insikt som soldaterna får leva med i romanen: 
" 'Vilken etisk inställning man än har måste det komma tillfällen 
när man är tvingad delta i förintande. Livet är fullt av detta, det är 
en motsägelse som man måste acceptera.' "59

Någon känslokyla är det inte fråga om i den dominerande, 
självklara inställningen till dödandet lika litet som bakom det 
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faktum att man aldrig talar om stupade kamrater. "De döda 
kunde inte längre berätta om sina lidanden, och för övrigt fanns 
det ingen som skulle ha velat fråga dem. Deras plåga var helt 
deras egen. Allt annat hade berövats dem. Sitt sista uns av kraft 
och liv hade de tvingats ge. Sitt lidande fick de behålla för sig 
själva. Ingen annan ville ha det." (213) Krigsdeltagare har ofta 
redovisat denna skyddsmekanism som utlöses av självbevarelse
driftens nödvändighetsprincip, vilken psykologer förklarat med 
variationer på Nietzsches tema om glömskan som "ein aktives, 
im strengsten Sinne positives Hemmungsvermögen". 60

Linna gestaltar ur sitt perspektiv Tolstojs syn på det historiska 
och militära skeendet i Krig och fred. 61 I samma anda konstaterar
John Keegan att soldaternas agerande i det moderna krigets sce
nario bestäms mindre av författare och regissörer än av de oper
sonliga krafter som formar iscensättningen. "The dynamic of 
modern battle impels more effectively than any system of disci
pline of which Frederick the Great could have dreamt.''62 Unnas
soldater koncentrerar all sin energi på att behärska den akuta 
situationen; dödsskräcken spelar den allt avgörande rollen. Vid 
regementets milslånga, nattliga omfattningsmanöver genom öde
marken blir motivationen hos varje enskild man av enklaste och 
primäraste art: "Ingen blev efter. Där behövdes ingen disciplin, 
inget fosterland, ingen ära och ingen plikt. Någon som var star
kare än allt detta piskade dem framåt. Döden.'' (17 6) 63 

''Herrarna'' 

Pipping behandlar uttrycket "herra" som ett grundläggande be
grepp för soldaternas uppfattning av officerarna. ''I folkets mun 
har ordet 'herra' ungefär samma klang som ordet 'borgare' i 
vänstertalares, men är icke behäftat med någon politisk anstryk
ning. 'Herra' betyder 'arbetsgivare, förman, överklassare', 'den 
som håller folk till arbete utan att själv taga del i utförandet' ". 
Det gäller framförallt statofficerarna, som ansågs tjäna på kriget 
men även reservofficerarna, som betraktades som medlemmar i 
samma intressegemenskap. - "Var gömmer herrarna sej?" är den 
reflexartade frågan när plutonen hejdas och kör fast framför den 
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fientliga bunkerkedjan i Linnas roman.(85) Pipping skriver: 
"Mannarna /- - -/ sammanfattade själva sin attityd gentemot 
befälet i satsen: 'Herrat ovat vaan sitä varten, että pitäisivät 
meikäläiset mitä kusisimmassa jamassa.' (Herrarna äro till bara 
för att hålla oss i pisset.)" Linna låter också den spekulativt lagde 
bataljonschefen Sarastie och hans adjutant se förmanshatet som 
en typisk finsk egenhet, ett beklagligt socialt faktum, vars aggres
siva laddning dock kan kanaliseras i positiv riktning av den som 
förstår att hantera fenomenet. (145)64 

Den attityd som manskapet visar mot ledningen påminner i 
hög grad om vad man kunde vänta sig från deras civila tillvaro. 
Det erinrar onekligen om en ackordsarbetares knorrande över 
svältlönerna under de många magra förkrigsåren när "herrarna" 
som vanligt får bära hundhuvudet även för den bristfälliga mat
hållningen under kriget och portionstilldelningen betraktas som 
deras metod att med vetenskapens hjälp utnyttja sitt övertag för 
att som vanligt tillskansa sig fördelar. "Di har räknat, dedäran, 

Från återerövringen av Sordavala i augusti 1941. (Krigsmuseet) 



kalorinerna eller vad fan det heter, som ska finnas i maten. Gå 
och klaga så får du si att di sticker en uträkning under näsan på dej 
som bevisar att du int kan va hungrig." (109) Att läget inte 
medger någon proviantersättning tänker man i hastigheten inte 
på - och vill det inte heller - huvudsaken är att man får en 
måltavla för sitt missnöje och ett tillfälle att avbörda sig det 
psykiska tryck, som laddats upp av hunger och utmattning under 
de föregående strapatserna. 

Pipping skriver beträffande attityden till överheten hos den 
civilbefolkning varifrån det kulsprutekompani han undersöker 
huvudsakligen är rekryterat: "De utgingo ifrån att herrarna alltid 
sökte skinna dem och att de alltid fingo för litet betalt/- - -/ 
och ansågo det helt juste att lura arbetsgivaren när tillfälle erbjöd 
sig. Detta bör icke förstås så, att oärlighet

1 
underslev och fusk 

voro av befolkningen särskilt omhuldade odygder, snarare så, att 
man tyckte sig kunna ha rätt att profitera av herrarnas bristande 
insikter

1 
övervakning eller förmåga att reda sig."65 Det handlar 

alltså om den materiellt sett underlägsnes kompensation gent
emot den besuttne, en sorts rättvisa bedriven som sport eller 
sanktionerad av nödvändigheten; kanske bör fenomenet också 
uppfattas som ett slags social säkerhetsventil. Man bör nog se 
trion Lehto - Määttä - Rahikainen och deras olovliga, privata 
expedition till proviantdepån(l 33 f)från sådana aspekter, liksom 
den festliga episoden i den kort förut tagna ryska byn, när major 
Sarastie och menige Rahikainen bakom varsin stugknut lurar på 
samma vilsegångna tuppkyckling. Rahikainen lyckas gripa och 
avliva den, men i samma ögonblick ertappas han av Sarastie och 
examineras i krigslagarnas bestämmelser angående erövrad civil 
egendom. För båda parter gäller det att "hitta på en bra lögn". 
Rahikainens diplomati förtjänar att citeras: "Men den här var 
liksom lytt, si. Den var halt. Har kanske blivit skadad under 
striderna. Sku säkert ha dött. Och vi tyckte det var onödigt ti 
lämna den och självdö, si." (214) De båda motspelarnas taktiska 
manövrer sker från helt olika förutsättningar och bataljonsche
fens formella kunnande kommer till korta inför soldatens fiffiga 
pragmatism. 

Lika liten förståelse har man för "herrarnas" kulturella ambi
tioner, vilket bl a visar sig under affärstalangen Rahikainens verk
samhet i det erövrade Petroskoi: "Åt en militärtjänsteman som 
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var konstexpert skaffade han ikoner, även om han tyckte att 
karlen var tokig som gav ut pengar på sådana mögliga gamla 
bilder." (230 :f) Beträffande Sarastie tillhör det hans sociala posi
tion att intressera sig för den originella, fjärrkarelska byggnadssti
len. "Hans verkliga och sakliga inställning till dessa hus var dock 
att han ansåg dem odugliga till människoboningar."(214) 

Officerskåren betraktas i allmänhet som en social överklass, 
och Pipping anser att det generella motsatsförhållandet till offi
cerarna främst berodde på att både deras bildningsnivå och ställ
ning i samhället var högre än soldaternas. "Ty jag håller för 
troligt, att mannarna snarare stärktes i sin uppfattning av office
rarna som herrar därigenom, att dessa hade gått i skola."66

Det finska kulturarvet, som bärs upp av denna överklass, ses av 
Unnas soldater som "ett försök att göra hungern helig" genom 
fosterländsk idealbildning i Fänrik Stål.s sägners anda.(110) För 
soldaterna är "herrarna" bärare och upprätthållare av krigets ide. 
Lahtinen tecknar i ett temperamentsfullt utbrott den finska för
svarsviljan som han finner att den tog sig uttryck i skyddskårsvä
sendet före kriget: "Hos oss har di nog damma iväg folkets pengar 
för all världens vindar. Som di sprang söndagarna i ända i skogen 
med bössorna på ryggen, och så prisa och befordra di varann på 
kvällarna sen. Där sprang di med kalaskulorna i vädret så utsugar
fläsket hoppa under slaktarrockarna." (206) Lahtinen ser alltså 
försvarsengagemanget som ett klassintresse och ett slags klubb
verksamhet som mannen av folket, upptagen av den dagliga 
kampen för brödfödan, varken hade tid eller förståelse för, lika 
litet som för de nationella strävanden vilkas utveckling Linna 
skildrat i sin torpartriologi. De häftiga och tidvis bittra och blodi
ga sociala striderna ligger också latenta i attityderna mot samhäl
lets ledande skikt och färgar motsättningarna mellan över- och 
underklass, besuttna och obesuttna, intellektuella och arbetare, 
officerare och soldater. Den döende, undernärde statarsonen och 
daglönaren Eerola blir det realistiska genmälet på propagandans 
bild av den finske soldaten, modell Soldatgossen eller N:o Femton 
Stolt. Fylld av skräck dör han i det överfyllda förhandstältet; hans 
mål var inte att ge sitt liv för "sliktär saker som int har huvu å int 
föter". (339) Hans dröm hade varit betydligt mer enkel och jord
nära; att kunna skaffa sig en cykel och en kostym sydd enkom för 
honom. (210 :f) 
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Den finska armen växte fram ur de vita styrkorna från inbör
deskriget 1918 och förvaltade i många avseenden frihetskrigets 
traditioner.67 Lahtinen får i romanen representera den del av 
befolkningen för vilken såren från det röda upproret inte är läkta. 
"Hur mycket hat finns det inte som nu fräter på samhällskroppen 
men som kunde och borde ledas utåt och bli till nytta i stället", 
menar major Sarastie.(145) Både den cyniske egoisten Lehto och 
den trosvisse ideologen Lahtinen är var och en på sitt sätt pro
dukter av samhällets konvulsioner. Men trots sin negativism till
hör de kompaniets mest plikttrogna soldater liksom så många av 
sina likar i verkligheten. (259 ff) 

I förhållandet mellan "herrarna" och manskapet konfronteras 
alltså de sociala attityder som speglar de båda kategoriernas skilda 
föreställningsramar. Temat anges i Unnas tidigare roman Mörk

kärlek och går igen i torpartrilogien. De utförligaste reflexionerna 
över krigets förlopp och de djupare reaktionerna på enskilda 
händelser och personliga problem låter Linna officerarna svara 
för, medan soldaterna ser kriget ur grodperspektiv. Deras kao
tiska verklighet präglas av tillfälligheternas nyckfulla spel som 
förvandlas, tar gestalt och får mening först i de för dem främman
de officiella rapporternas logiska språkdräkt. (161) 68 Pipping kon
staterar att mannarna i hans kompani också under lugna förhål
landen var tämligen kallsinniga eller likgiltiga för allt som inte 
omedelbart berörde deras aktuella situation.69

" 'De andliga di
mensionerna är färre för dem'' menar Unna om sina tidigare 
civila arbetskamrater i en intervju, "utan att de därför saknar 
intellektuell förmåga att uppfatta dem.' "70 Detsamma gäller 
hans soldater. Deras till en början positiva inställning till krigets 
mål och möjligheter blir efterhand mer differentierad under hän
delsernas utveckling men saknar genomgående ideologisk moti
vering.(42 f, 81, 152) De storfinska drömmarna, som traditions
enligt hade vuxit hos den akademiska ungdomen och nu under
stöddes av propagandan, utsätts för Vanhalas gyckel, parodieras 
av Honkajoki och avrättas av Lahtinen. "Nu ska det göras Stor
Finland. Huvuna är så opphettade så det ryker i sågspånet", är 
Lahtinens kommentar till det nya krigsmålet. (131) Denna politik 
väckte farhågor och ovilja i vida folklager, men censuren begrän
sade den offentliga kritiken. 71
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Rågången som markerade riksgränsen före Vinterkriget korsades på Karelska näsets 
olika frontavsnitt i månadsskiftet augusti-september 1941. (Huvudstabens bildar
kiv) 

Den ende som gör de officiella idealen till sina egna är den 
lättledde och okomplicerade Salo i sin strävan att accepteras av 
den överhet han beundrande och okritiskt följer. Hans intervju 
med en kvarlämnad gammal gubbe i en erövrad rysk by sprider 
ett klart ljus över hans naiva föreställningsvärld, som han inte 
skapat utifrån egna erfarenheter utan övertagit fix och fär
dig. (216 f) Men Salo är undantaget. Läget i stort, de nationella 
målen etc är dimmiga begrepp, som man varken har intresse eller 
förståelse för. Linnas soldater "lever idemässigt utanför histori
en", skriver Olof Lagercrantz. 72 Vart det än bär är de övertygade 
om att det knappast kommer att betyda någon förändring för 
deras del. Reaktionerna på ministerns radiotal både vid krigsut
brottet och vid stridernas slut är slående lika. "Den gamla vanliga 
skivan."(44 f, 444) 

Matti Kurjensaari påpekar att soldaterna i Linnas roman i mot
sats till officerarna är obundna av samhällets ideologiska normer 
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och därför varken jagas av samma moraliska gengångare eller 
hemsöks av motsvarande psykiska konflikter. 73 Det hindrar inte
att de ändå kan slåss med förbittrad inlevelse, framförallt i roma
nens senare del som skildrar hur ryssarna efter genombrottet i 
krigets slutskede kommit in på finskt område. Hietanen blir då en 
av dem "som i nederlagets stund upptäckte att hans tidigare 
labila patriotism när allt kom omkring satt djupt rotad i hela hans 
livsinställning och att nederlaget skakade honom i hans väsens 
grund". (3 53) Nu gäller det också den egna torvan och det egna 
hemmet, inte abstrakta föreställningar, och "det framstod som en 
självklar plikt att försvara fosterlandet när man väl hade beträtt en 
mark som gav en rätt att använda benämningen försvars
krig". ( 418) 

Samtidigt är det typiskt att förhållandet till "herrarna" tillspet
sas i samma takt som krigsläget gör det och påfrestningarna växer. 
Lantvärnsmannen Korpelas sammanstöt med kompanichefen 
Lammio visar hur långt det kan gå. I granatregnet under reträtten 
vägrar Korpela utom sig av förbittring att på sin trosskärra ta upp 
den uttröttade frontlottan Raili Kotilainen, som blivit efter i den 
allmänna villervallan: "Kraken har tillräckligt å dra redan. Utan 
att Finlands herrar bihöver ha hororna sina att tynga på las
set." ( 404) Den unga, dagdrömmande landsortstelefonissans för
vandling till en av kriget sliten och misshandlad veteran framstår 
betydligt klarare i den finska originaltexten än i den utslätade 
version av hennes öde som opinionen krävde av författaren inför 
den svenska utgåvan av romanen. 74 Lammio inser inte att Korpe
las patologiskt hatiska tillstånd redan fört honom över den gräns, 
där människan snarare reagerar omvänt ju värre hotet om repres
salier blir. 75 Vilken situation skulle Lammio också kunna försätta
honom i som är värre än den häxdans av skräck och död som 
fienden just spelar upp för full orkester? Som en deus ex machina

svarar ett fientligt attackplan med sina automatkanoner för dra
mats upplösning. - Överste Karjulas raseri för honom så till den 
grad bortom allt rationellt tänkande under den panikartade re
trätten, att han skjuter ned Viirilä, en av kompaniets effektivaste 
soldater. Hans handling representerar en officers reaktion i en för 
honom motsvarande situation av trots och besvikelse. ( 414 ff) 
Både Korpela och Karjula är utrustade med samma mörka, ag
gressiva karaktärsdrag och reagerar inför det överväldigande och 
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övermäktiga med ytterligheterna i sina invanda attityder när spär
ren av hämningar och förnuftsskäl satts ur funktion. 

En arme är ett hierarkiskt samfund och det är som representan
ter för detta hierarkiska system som officerarna i allmänhet be
traktas av Unnas soldater. Den uppfattningen gör sig starkare 
gällande ju högre uppåt rangskalan de ser. Kompaniets egna 
officerare bedöms från fall till fall men mot alla nykomlingar visas 
den vanliga, misstänksamt avvaktande attityden till dess de visat i 
vad mån de personligen överensstämmer med den förutfattade 
meningen eller inte. 76 Så skildras exempelvis relationerna till
fänrikarna Kariluoto och Jalovaara som gradvis anpassar sig efter 
ankomsten till kompaniet, där de så småningsom med socialpsy
kologen Sven Wermlunds ord, "tvingas att acceptera gruppens 
traditioner men ändå lyckas spela en ledarroll". 77 

Kriteriet på anda och disciplin ser de högre officerarna i ro
manen på det yttre, formella uppträdandet och i vad mån det 
överensstämmer med vad de vant sig vid från de fredstida förban
den. Pipping konstaterar att de påtagliga bristerna i den formella 
disciplinen irriterade särskilt de högre cheferna, som bara hade 
tillfälle att se den sidan av saken. I soldaternas ögon markerade 
reglementets föreskrifter framförallt deras ofrihet, och kollisio
nerna med reglementsmoralen skedde ofta i sambånd med dessa 
officerares föga lustbetonade inspektioner. 78 Reuterswärd har 
gjort samma erfarenhet: "Genom att vid sina sporadiska besök i 
linjen fordra, att 'fredsmässiga' regler tillämpades i det dagliga 
livet i tält och korsur, bidrog många chefer i högre ställning själva 
till det uppkomna läget. Orimliga krav ledde så småningom till 
att truppförarna 'tvingades' över på soldaternas sida och i sin 
inställning till vederbörande chef började identifiera sig själva 
med truppen."79 

Med formell straffexercis försöker man i Linnas roman stärka 
andan hos sådana representanter för kompaniets omilitäriska 
stridselit som Honkajoki och Viirilä, utan att inse att man snarare 
skulle ha nått en motsatt effekt om inte syndarna varit komplett 
likgiltiga för såväl korrektionsmetoderna som avsikten bakom 
dem. "Mannarna fattade icke att alla reglementsmoralens bud 
tjänade till att hos dem inbetinga en allmän attityd av hörsamhet 

- -I de bedömde en handling bara efter brottets omedelbara
verkan i gemenskapen", framhåller Pipping. Det lägre befäl som 
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skall verkställa domen låter också bestraffningen snabbt rinna ut i 
sanden. Episoden är ett exempel bland många hos Linna på ett 
fenomen som ofta förekom i verkligheten - hur order förvandlas, 
kondenseras eller upplöses på sin väg nedåt i den militära hierar
kien. 80 Reuterswärd påpekar att '' det skedde trots en utbildning, 
som ifråga om yttre disciplin varit väsentligt mycket strängare, än 
vad vi svenskar någonsin tillämpat, en utbildning, som framhävde 
distansen mellan chefen och truppen och som även gav befatt
ningshavarna vid de lägsta förbanden en hos oss okänd bestraff
ningsrätt. Slutligen kan tilläggas, att utgångsläget för cheferna i 
Linnas förband borde varit ovanligt gynnsamt i disciplinärt avse-

"Varför hälsar ni inte?!" "Jag tänkte just göra honnör, men hej då bara, herr 
löjtnant!". Teckning av en frontsoldat under ställningskriget 1942-44. (Krigsmu
seet) 
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ende man gick ut i fält med rekrytförband, ett förhållande, som 
inte är aktuellt i vår svenska arme. Enligt finsk terminologi är våra 
beredskapsförbanc!satpmansatta av 'reservister.' "81 

Linnas soldater betraktar sig också som något av en elittrupp 
som är överlägsen reservistförbanden, och deras uppfattning upp
muntrades av officerarna för att stärka andan. (154) Författaren 
framhåller också i början av romanen att avståndet mellan office
rare och manskap i regel var större i rekrytregementena,(52) 
vilket han genomgående låter den militäriske Lammio demon
strera. Ett av många exempel är hans högdragna sätt att ta emot 
den okonventionelle reservisten Rokka och hans kumpan Varg
tassen vid deras ankomst till kompaniet. (149) Den frispråkige 
Rokka är inte bara ett tiotal år äldre än sina nya kamrater; han är 
också familjeförsörjare och veteran från Vinterkriget. Han blir 
helt följdriktigt även den mest oppositionelle mot den formella 
disciplinen. Hans uppträdande som kombinerad försvarare och 
åklagare under bataljonsförhöret om insubordinationsbrottet mot 
den inspekterande översten speglar helt denna motsättning. (33 7 
ff) Major Sarastie går till verket som förhörsledare och represen
tant för och upprätthållare av reglementsmoralen. Han är dessut
om ytterligare motiverad av den prestigeförlust han anser sig ha 
lidit genom Rokkas disciplinära övertramp. "Sådant fick inte 
inträffa vid inspektioner i hans bataljon.'' (32 7) Sarasties abstrakta 
resonemang kring den militära disciplinens högre syften möter 
inget gensvar i Rokkas utpräglat individualistiska personlighet; 
han kan inte förstå att sådant har existensberättigande. Abstrakta 
begrepp som moral, disciplin och anda betyder för honom helt 
okomplicerat individer och situationer som han har en konkret 
upplevelse av. "Ja veit int eitt jävla dugg om disiplin, för någa 
slikt ha ja alder behövd."(339) 

I enlighet med den gamla erfarenheten att moralproblemen är 
större vid försvars- än anfallsstrid blir oviljan mot den formella 
disciplinens yttringar särskilt markerad under det relativt händel
selösa ställningskriget fram till den ryska storoffensiven på Näset 
1944. Under den perioden förekommer de flesta sammanstöt
ningarna med "herrarna", t ex vaktposten Rokkas konflikt med 
den inspekterande översten, eller Viiriläs och Honkajokis paro
diska straffexercis. (343 f)82 Den krigshistoriska litteraturen anger 
också bakgrunden till dessa disciplinproblem i Linnas skildring. 
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Interiör från en korsu. (Krigsmuseet) 

"Vidmakthållandet och förkovrandet av truppernas stridsdug
lighet och manöverförmåga hade av allt att döma allvarligt efter
satts till förmån för 'arbetstjänst' och andra civila sysslor", sum
merar Arne Stade. 83 Rokka vägrar att med sin grupp samla runda
stenar till att pryda kanterna av stigarna mellan kommandokor
surna med orden: "Ja gör no he som krigi fordrar men ja har int 
lust ti bör leika." (3 26) Pipping redovisar liknande missnöjesytt
ringar över " 'det här jäkla byggande o. städande i ödemar
ken' ". 84 Kadaverlydnaden finner sig soldaterna inte i och för
"krigstokigheten", en term som Linna använder på flera ställen 
som sammanfattande negativ karakteristik av ändamålslösa mili
tära fenomen, har man ingen förståelse. "Det enda jag kritiserar 
är det som med ett folkligt uttryck kallas krigstokighet, den må 
sedan ta sig vilka uttryck som helst", skriver Linna i sin artikel i 
BLM.

85 

Troligen hade man i allmänhet fått sin inställning till befälet, 
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och i synnerhet officerarna, redan på utbildningscentralerna, me
nar Pipping, och Harry Järv anser, att den finske soldaten klarade 
sina krigsuppgifter trots och inte tack vare den järnhårda, for
mella disciplinen under fredsutbildningen. 86 Officerarna, i syn
nerhet de aktiva, har ofta hos Linna inställningen att en underly
dande skall lyda order utan resonemang och frågor. Lammios 
beteendemönster är resultatet av en redan före kriget skapad 
attityd som han sedan okritiskt tillämpar under fältförhållanden. 

Reuterswärd hävdar att officersskolornas utbildning starkt bi
drog till slitningarna mellan befäl och trupp genom att ta fasta på 
den formella manstukten men bortse från den funktionella disci
plinen. "De lärde ut idealbilden, inte verkligheten. Följden blev, 
att när kriget kom fann sig de unga cheferna ställda i situationer, 
som var dem främmande. De uppfyllde de flesta av krigets krav, 
de hade bibringats stridsteknisk skolning, fasthet, beslutsamhet, 
viljekraft och framåtanda. Men därtill kom frontlivets krav på 
anpassning efter ett flertal, för dem okända förhållanden. Beröva
de en stor del av fredsutbildningens upplinjerade handlings
schema tvingades plutoncheferna i detta avseende till improvisa
tioner och experiment. "87 Den rigide Lammio behåller sitt ur
sprungliga beteende genom hela kriget och provocerar följaktli
gen ideliga konflikter. Linna konstaterar helt trankilt att "Lant
krigsskolan hade förstört honom definitivt". (12 f) Han blir också 
en nagel i ögat på sina överordnade och bataljonschefen Sarastie 
får säga att när det gäller Lammio "svarar hans göranden och 
låtanden inte alltid mot situationens krav. Jag har talat med 
honom, men det tycks vara svårt att få honom att förstå sånahär 
saker, så duglig officer han än är i andra avseenden."(145) I en 
artikel om Okänd soldat ger en finsk officer med liknande bak
grund som Lammio följande negativa kritik av sin egen officersut
bildning: '' 'Vi fick inte lära oss någonting sådant som ledarpsyko
logi. Hur mycket krångel, hat, bitterhet och slöseri med energi 
kunde inte ha undvikits om någon auktoritativ officer när ka
dettskolan var slut hade hållit ens en enda 45 minuters lektion där 
han klart och tydligt skulle ha sagt ifrån, vilka beståndsdelar i 
'kaderandan' som var lämpliga att föra med sig till truppen i 
garnison, vilka ut i kriget och till reservistförbanden.' ''88 

Linna hävdar i en artikel i Uusi Kuvalehti, att den finske offi
ceren som typ var ett resultat av tysk påverkan, och därför som 
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typ betraktad inte hade någon förankring i landets egen tradi
tion. 89 Statofficeren Lammio är den mest renodlade representan
ten för denna negativt tecknade kategori med sina krav på strikt, 
underdånigt uppträdande från underlydandes sida och sin själv
uppskattning, som gått så långt att han utifrån sina egna karak
tärsdrag format en specifik officersmoral, som han uppfattar som 
ett slags kastprivilegium. Hans sätt att reagera inför Hietanens 
lyckade solonummer som stridsvagnsförstörare är betecknan
de. (203) Han har svårt att acceptera en god insats av en under
ordnad, där han själv inte spelat huvudrollen som initiativtagare; 
avund och iritation blandar sig i synen på Hietanens uppsluppna 
pratsamhet när chocken släppt. Själv vill han bevara den för en 
officer passande masken av lugn och kall opersonlighet. Under 
supandet i officerskorsun ger han prov på sin relativa moral för 
officerare och manskap. Han ser i manskapets fylla ett brott mot 
disciplin och militär etikett, men anser samtidigt att den princi
pen inte har någon tillämpning på honom själv. För en officer 
gäller "det undantaget att han, i synnerhet om han ännu var ung, 
skulle få ta sig friheten att i berusat tillstånd rida in på någon 
restaurang och beställa fram champanj också åt sin häst". (13 2) 

Efter publiceringen av romanen utvecklar Linna sina syn
punkter i ett brev till en av sina kritiker på följande sätt: "Den 
finländska officerskåren var militärt av bästa klass, men vad be
rodde det på att den förlorade greppet om manskapet? -/ 
Grunden var övermodet i alla dess former. Inte ens övermod hos 
officerarna, utan i själva andan. -/ Lammio och Karjula 
gjorde bägge två och var på sitt vis samma fundamentala fel: 
ringaktade sina underordnades självkänsla.''90 

Problemen för Linnas soldater blir heller inte enklare av att 
officerarnas beteendemönster långt ifrån är enhetligt inom kom
paniet. 91 Koskelas väg är raka motsatsen till Lammios. Han får i
Vinterkriget s a s  praktiken först och officersutbildningen efteråt 
och blir också den idealiske truppföraren i romanen. Han repre
senterar ett sällsynt undantag och motsvarar närmast den anglo
sachsiskt inspirerade socialpsykologiens beskrivning av den 
'' compromiser, or democratic leader' ', som förstår att omärkligt 
kanalisera det av gruppen utbildade beteendemönstret i önskvärd 
riktning på ett sådant sätt, att ingen egentligen märker att han 
utdelar order. 92 De har snarare formen av förslag från en erfaren
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fackman vars kunnande är obestritt och vars naturliga auktoritet 
står höjd över all diskussion. Koskelas sociala bakgrund som tor
parpojke med folkskola får förklara hans likgiltighet för personlig 
prestige och yttre erkännande; han har ingen av samhället fabri
cerad idealbild att leva upp till. Den originelle officeren smälter 
omärkligt in i miljön, lika kvalificerad som chef och taktiker vare 
sig det gäller strid eller hembränning, (273) och skall han hänföras 
till en sociologisk grupp, hör han mer hemma· bland manskapet 
än bland officerarna. 

En lysande karaktärsskildring utgör episoden under supkalaset 
på Mannerheims födelsedag med Koskelas handgripligen demon
strerade livsåskådning vid besöket i officerskorsun som dramatisk 
höjdpunkt. Hans våldsamma etikettsbrott föranleder Lammio att 
deklarera sin uppfattning om honom, och indirekt ger han då 
samtidigt en karakteristik av sig själv: "Koskela är en bra karl, 
men han saknar sinne för tradition och verklig officersanda. Han 
kan inte anpassa sig till en bildad kamratkrets utan förbrödrar sej 
med sina karlar istället". (288) Koskela är ett exempel på W erm
lunds beskrivning av "en ledare i mellanställning/- - -/ som 
kan samspela med de överordnade och på det sättet 
hjälpa de underordnade att uppnå deras mål" .93 

Pippings undersökning visar också att de officerare '' som kunde 
sammanjämka den moral som fanns kodifierad i reglementet med 
den som mannarna själva utbildat lyckades upprätthålla en god 
disciplin, vilket innebar mer än kadaverlydnad". 94 Under myteri
hotet inför uppbrottet från Petroskio, då majoriteten som vanligt 
förhåller sig passivt avvaktande, följer Koskela uppmärksamt 
kraftmätningen mellan de förbittrade antagonisterna och griper 
in i rätta ögonblicket på det avspända sätt som situationen krä
ver. (245 ff) Hans uppträdande illustrerar den engelske militär
psykologen Norman Dixons beskrivning av ledarskapets djupare 
natur som "a proper understanding of the needs and opinions of 
those one hopes to lead, and the context in which the leadership 
occurs. It also depends on good timing".95

Den ende officeren i Linnas roman som osökt förenar den 
formella och den funktionella disciplinen är den erfarne gamle 
jägarkaptenen och kompanichefen Kaarna. Hans, liksom de övri
ga officerarnas chefsskap, speglar en personlighet som aldrig kan 
kompenseras av den flyktiga prestige som den militära graden 
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skänker eller ersättas av det opportunistiska ledarskap som söker 
dölja sin impotens bakom en demokratisk mask. "Men förhållan
det mellan Kaarna och hans män var verkligen ovanligt. 'Han är 
nog en sån satans bisi, så en likadan till finns int', sa mannarna. 
Och ändå var relationerna mellan dem och Kaarna allt annat än 
kamratliga. Ingendera behövde sätta ifråga vem det var som be
stämde. Men det var Kaarnas öppna, alltigenom sakliga och rätt
visa väsen som tog mannarna med storm. /- - -/ Ni ska få si, 
grabbar, att den killens kommandoplats inte är många meter 
bakom oss, sa någon, och det var ingen som opponerade 
sig."(53)96 När förhållandet mellan officerare och soldater när
mar sig kamratskap uppfattas inte officeren som representant för 
sin kår utan som självklart dominerande medlem i gruppgemen
skapens naturliga rolldifferentiering. Linna visar med sina olika 
chefsporträtt att det är personalbehandlingens innehåll och inte 
dess former som är det väsentliga.97 

Pipping finner inte oväntat att sambandet mellan soldaternas 
allmänna missnöje och negativa syn på befälet är ett internatio
nellt fenomen. "Frontsoldaterna utgjorde härvidlag ett undantag; 
ehuru de voro de mest förbittrade i armen voro de, på det hela 
taget, relativt välvilligt inställda till sina officerare" visar Onkel 
Sams soldater."Att sig så förhöll kan tänkas sammanhänga där
med, att frontsoldaterna komma i så nära personlig kontakt med 
sina officerare att olikheterna i attityder hos befäl och manskap 
slätades ut.' '98 Men trots att plutoncheferna inte minst i den
finska armen levde under samma villkor sorp sina soldater och 
attityderna mellan dem differentierades, visar såväl Linna i 
Okänd soldat som Pipping i Kompaniet som samhälle att officerar
nas små privilegier betraktades som självklara och att de aldrig 
upphörde att vara "herrar" i manskapets ögon. 99 

När romanen publicerades väckte författarens sätt att skildra 
inte minst officerarna kraftigt negativa reaktioner bland många 
som kände sig själva och sina ideal osakligt och orättvist behand
lade. Men redan innan krutröken skingrats efter den polemik som 
så träffande kallats för Finlands litterära Fortsättningskrig, kunde 
man också konstatera att porträtten av frontofficerarna snarast är 
påfallande positivt tecknade. Som yrkesmän är de nästan genom
gående högt kvalificerade i taktiskt och tekniskt avseende. Som 
personligheter har de sina förtjänster, egenheter och brister lik-
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som soldaterna i romanen men med ett anmärkningsvärt undan
tag - det finns inga pultroner bland Linnas officerare, trots att 
sådana ju ändå existerade i verkligheten.100 "Det allra egendomli
gaste tycker jag också är påståendet att jag skulle ha gått illa åt 
den finländske officeren", menar Linna. "Bland mina officerare 
finns sympatiska och osympatiska människor liksom bland man
skapet", framhåller han. "Så är det också i verkligheten, för en 
människa är samma människa som förut också efter det hon har 
fått mobiliseringsordern." 101

Gruppen 

Om reglementets normer saknar auktoritet för mannarna, så är 
gruppmoralen en desto starkare normgivare.102 Ett accepterande
av gruppmoralen är en förutsättning för en någorlunda dräglig 
tillvaro i kamratkollektivet. ''In/- - -/ fighting upon the battle
field, an individual loses his identity to a considerable extent and 
acts mainly as a member of the group", påpekar Paul Thomas 
Y oung. 103 Man kan tillåta sig ett individuellt beteendemönster -
som Rahikainens affärsverksamhet och koppleri i Petroskoi eller 
en oppositionell missnöjesattityd som Lahtinens kommunism -
endast om det inte står i strid med gruppens intressen.104 Riitaoja
står utanför gemenskapen, därför att han inte uppfyller minimi
kraven beträffande det mått av psykisk stabilitet och fysisk uthål
lighet, som gruppen utifrån egna erfarenheter betraktar som nor
malt. Han behärskas fullkomligt av skräcken, och som en kuschad 
hund söker han bara ådra sig så litet obehag som möjligt genom 
att göra sig så obetydlig och omärklig han någonsin kan. Skräcken 
är det enda som förmår driva Riitaoja till handling. Vid Lehtos 
död i den nattliga, överraskande sammanstöten slits han mellan 
rädslan för fienden och fruktan för repressalier om han återvänder 
till Lammio utan de tappade bandlådorna. Till och med gräsets 
prassel i vinden får hans nakna nerver att reagera som på ett 
skrämt djur. Det allmänna föraktet för hans hysteriska rädsla gör 
att den förstärks ytterligare, och när han slutligen stupar, verkar 
det som en fysisk bekräftelse på en psykiskt redan död personlig
het. En "jermu" som Lehto (" 'Jermu' betyder hårdför och djärv 
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Ur Edvin Laines film "Okänd soldat". (Finlands filmarkiv) 

soldat som excellerar i att vara slarvig, fräck och omilitärisk") 105 

representerar det andra ytterlighetsfallet bland undantagen. Hans 
ödsliga, hatiska och för de övriga skrämmande personlighet gör 
att han kan gå sin egen väg oberoende av gruppmoralen. Härtill 
bidrar också hans hänsynslösa mod även om det inte har någon 
förankring i gruppens normer utan är ett uttryck för hans kompri
merade aggressivitet mot allt och alla. "Var och en av dem 
genomlevde på sitt personliga sätt en själslig kris som följd av allt 
detta slaktande. De hårda blev ännu hårdare, de svaga råkade i 
upplösning under påfrestningarna.'' (163) 

Man kan beskriva gruppkänslan hos Unnas soldater med 
Wermlunds resonemang kring primärgruppen: "Resultatet av det 
intima umgänget är från psykologisk synpunkt, att de enskilda 
individualiteterna i viss mån uppgår i ett gemensamt helt, så att 
själva ens jag, åtminstone när det gäller många ändamål, är grup-
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pens gemensamma liv och ändamål." Han understryker dock att 
det är fråga om en "differentierad enhet". 106 Soldaterna hos 
Linna förlorar heller aldrig sin individuella karaktär; även när de 
agerar inom gruppens ram bevarar de sina skilda personligheter 
genom sitt sätt att uppträda och reagera och i sina repliker 
beträffande omvärlden. 

Gruppkänslan gör sig påmind i all slags aktivitet, inte minst i 
strid då det klarast framgår att gruppens normer ingalunda inne
bär jämlikhet mellan dess medlemmar. John Keegan påpekar att 
trots formella eller informella ledares inflytande i gruppens hier
arki slåss individen först och främst för sitt eget liv, medveten om 
att hans chanser står i relation till gruppens möjligheter att över
leva, men också för att undvika att stämplas som feg av sina 
kamrater. 107 När anfallet hejdas framför den fientliga bunkerked
jan under elddopet gäller Clausewitz' tes: "Om det skall handlas, 
är det första kravet, att alla delar handla." 108 Ingen av gruppmed
lemmarna har lust att göra mer än vad man väntar sig av honom, 
och det ingår inte i gruppföreställningarna att individuellt och 
mot alla odds demonstrera den förtvivlade desperation som fänri
ken Kariluotos personliga svaghet och ännu starkare krav på sig 
själv driver fram i samma situation. Man vägrar att utmana faran, 
men man är enligt gruppens kodex skyldig att bidra till att avvärja 
en fara som man inte kan komma undan. ''Den mänskliga självbe
varelsedriften i strid är oskiljaktligt förenad med gruppdriften", 
konstaterar Richard Nilsson bl a med Linnas roman i tankarna. 109 

Den amerikanske generalen S L A Marshall har sammanfattat 
sina systematiska undersökningar av soldaters beteenden på olika 
fronter under andra världskriget i den bekanta studien Men 
against fire (1947) ·- utgiven på svenska under titeln Soldater i 
strid (1952). Där karakteriserar han utförligt infanterisoldaternas 
och deras chefers första upplevelser av anfallsstrid som om det 
vore fråga om en detaljerad militärpsykologisk kommentar till 
Linnas skildring av elddopet i Okänd soldat. Han drar också 
samma slutsatser som Linna: "Jag anser det vara en av de mest 
uppenbara sanningarna i kriget, att det som gör det möjligt för en 
soldat att fortsätta framåt med sina vapen, är den omedelbara 
närvaron eller den förmodade närvaron av en kamrat. -/ 
Kamraten kan vara nästan utom hör- eller synhåll, men han måste 
finnas där någonstans i soldatens medvetande, annars börjar upp-
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lösningen av disciplinen omedelbart, och då är förtvivlan nära 
liksom också tankarna på flykt./- -/ Det gäller alltså mycket 
mer än soldatens behov av fysiskt bistånd från andra män. Han 
måste också ha åtminstone någon känsla av andlig samhörighet 
med dem, om han skall kunna förflytta sig och strida effektivt. 
Skulle han av någon anledning inte ha denna känsla /- - -/ blir 
han fullständigt hjälplös" .110 Först när den lugnt och sakligt 
kalkylerande Koskela genom genom att spränga bunkern undan
röjt det värsta hindret, återkommer de krav vilka soldaterna kan 
acceptera som rimliga. Men inte förrän långt efter det att hand-· 
lingsförlamningen släppt sitt grepp om hans kamrater och striden 
är över förmår Riitaoja, som står utanför gemenskapen, lämna sin 
illusoriska trygghet på myren för nödtvånget att återförena sig 
med gruppen. Linna skildrar hans beteende som en förstoring av 
de övrigas reaktioner.(68) Så upplever också den gröne fänriken 
Kariluoto elddopet, men först som kompanichef i slutet av ro-

. manen kan han erkänna för sig själv att hans chefsroll "piskade 
fram egenskaper som hjälpte honom att behärska sig".(63, 380) 

Anfall under offensivskedet 1941. (Huvudstabens bildarkiv) 



John Keegan framhåller att många samstämmiga röster från del
tagare i vår tids krig vittnar om hur slagfältets opersonliga krafter 
reducerar individen till ett övergivet offer i ett inferno där själva 
tidsbegreppet upphävs. 111 Paavo Rintala låter en chef ge exempel 
på resultatet av liknande upplevelser när han söker två försvunna 
soldater i en paus under de hårda striderna 1944: "Jag påträffade 
dem båda liggande på marken. Jag trodde de var döda. Jag lyfte 
upp hjälmen på den ena som låg där. Han levde och var osårad. 
Likaså den andra. Pojkarna var nervvrak. Dom sa till mej: Huka 
dej ned, det regnar granater här runt omkring. Just då kom det 
inga."112

Nivån på det man kallar stridsmoral, dvs vad gruppnormen 
anser det befogat att gruppen utsätts för ifråga om påfrestningar 
och omedvetet legitimerar i sin gemensamma attityd, är inte från 
början och en gång för alla given. Pipping pekar på amerikanska 
undersökningar under andra världskriget som visar att stridsmoral 
är den kombination av självförtroende och förtroende för kam
rater och chefer som successivt växer fram i relation till erfaren
heterna av de risker man möter och medvetenheten om att man 
själv och omgivningen kommer att reagera adekvat på de situa
tioner som uppstår.113 En av Rintalas soldatröster påminner om 
den erfarne Koskelas genomgång med sin uppskärrade pluton 
inför det första anfallet:(49) "Om jag jämför med vinterkriget. I 
krigets begynnelse var vi inte vana vid hårda strider. Då tog vi allt 
mycket nervöst. Det var ovanan vid nya, upprörande förhållan
den, men när mannarna småningom vande sej, anpassade de sej 
till dom utomordentligt bra.'' 114

Kompanichefen Kaarna vet att de första erfarenheterna har en 
avgörande betydelse för graden av det tryck som kollektivet skall 
kunna utsättas för i framtiden utan att bryta samman. "Participa
tion, actual or vicarious, in victorious battles is a tremendous 
stimulant to high and persistent morale" framhåller sociologen 
Kimball Y oung. "The satisfaction of successful aggressive attack 
is. tremendous."115 Till och med den annars alltid föraktfullt och 
tillkämpat oberörde Lehto påverkas av den allmänna och upp
sluppna lättnaden när anfallet väl genomförts och verkar för en 
gångs skull känna sig som en i gemenskapen. - Elddop�t får inte 
misslyckas, det måste bli en framgång, resonerar kompanichefen 
Kaarna, både för sin egen skull och kompaniets. Utan ett villigt 
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och effektivt instrument faller den begåvade officerens egna 
framtidsdrömmar och hopp om personlig revansch, och utan de 
möjligheter till framgång som kriget ger honom, är han ingenting 
annat än en tämligen ointressant militär fördetting i övre medelål
dern som haft otur. Med livet som insats spelar han ut sitt sista 
kort. ''En befälhavares personliga mod betydde mycket för hans 
auktoritet, och hans rätt att utsätta manskapet för risker stod i 
viss relation till det mod han själv visade", framhåller Pipping i 
avhandlingen om sitt eget kompani. 116

Marshall påpekar att "moralen i strid aldrig är en jämnt fly
tande kraftström utan en snabbt växlande våg, vars variationer är 
både omätliga och oförutsägbara" .117 Den förre ställföreträdande 
kompanichefen för Svenska Frivilligkompaniet under Fortsätt
ningskriget Orvar Nilsson ger liksom Linna ( 414, 2 60 ff) exempel 
på, att även stridsvana soldater kan drabbas av psykisk blackout

och gripas av panik. I sin skildring av de hårda striderna under den 
ryska storoffensiven sommaren 1944 tecknar han bland andra 
också följande situation: "Vid sex-tiden på morgonen den 21 juni 
kom det första anfallet mot Vierumäki. Plötsligt exploderade hela 
linjen i en våldsam eldgivning. Jag uppfattade att plutonens två 
högra grupper deltog för fullt, medan eldgivningen från första 
grupp var mera sporadisk. Omedelbart därefter såg jag tre man 
komma rusande bakåt. 'Stötis' och jag for upp och fick dem i 
rockskörten. Det var min egen stridsordonnans Tallberg och två 
andra Helsingforspojkar, som blivit alldeles vettskrämda då de 
första ryssarna rusade fram i skogen. Alla tre skakade som asplöv 
och formligen bad på sina knän att slippa vara i främsta linjen. 
Det gick att tala dem tillrätta och sedan de lugnat ner sig åter
vände de till sina värn. Under tiden hade eldgivningen bedarrat 
och endast enstaka skott hördes. 

Episoden gav mig en tankeställare och jag gick över varenda 
värn och talade med de mina. Alla såg litet trötta ut men humöret 
var det inget fel på, allra helst som det första anfallet avslagits 
utan egna förluster." 118

Marshalls undersökningar visar att det bara var en mindre del 
av soldaterna i förbanden som aktivt påverkade stridens förlopp 
medan de flesta mer eller mindre passivt anpassade sig till lägets 
förändringar.119 Så var det också i den finska armen och det går 
igen i Unnas roman, påpekar Reuterswärd. "Största inverkan har 
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B) 10-15% t

b) 70-80% l#ftt.#ft

C) �10% t
Människans beteende i strid: 
a) bibehåller sin handlingsförmåga, tar stora risker men

agerar kallt och klokt
b).söker hjälpa och stötta a)men tar ett minimum av ris

ker; handlingsföqnågan därför starkt begränsad 
c} psykiska besvär, mer eller mindre handlingsförlamade,

söker sig bort från striden

eldkraften, den egna och motståndarens'', konstaterar han beträf
fande mänskliga reaktioner i strid. "Om egna vapen visar sig 
kvalitativt underlägsna motståndarens ökar antalet passiva och 
minskar procentsatsen företagsamma." Under den våldsamma 

ryska storoffensiven 1944 var fenomenet särskilt påfallande. Kan 
man däremot bryta en nödtvungen och nervpåfrestande inaktivi
tet och påverka händelserna "så att motståndaren inte blott hej
das utan dessutom i sin tur tvingas till passivitet, ja, då förändras 
situationen helt. I samma stund som förlusterna minskar eller 
uteblir och möjligheten att överleva ökar, ökar också självtilliten. 
Hoppet om framgång tar över, allt fler vågar agera, tanken på 
flykt försvinner, panikkänslor likaså. Tilltron till den egna förmå
gan har återvänt.'' 

Reuterswärds framställning kan ses som en sammanfattande 
beskrivning av karakteristiska stridsreaktioner i Okänd soldat från 
det på ett hår när misslyckade elddopet till slutstridernas kaotiska 
blandning av panik och beslutsamhet, desperation och triumf. 
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Han framhåller dessutom att redan den soldat som skjuter för att 
träffa tar en medveten risk.120 Grälet mellan Hietanen och Rahi
kainen, då den senare låter skotten gå i luften där han trycker 
bakom en sten under fiendens anfall, är ett exempel på konfron
tationer mellan aktiva och passiva soldater hos Linna. (19 7 f) 

I Linnas stridsscener återfinner vi alltid samma personer -
vilka författaren kallar "pålitliga 'celler' "(171) - som formella 
eller informella ledare i kritiska situationer.121 De är vanligen 
officerare som Koskela och Kariluoto eller underofficerare som 
Rokka och Hietanen. Reuterswärd framhåller att begreppet "sol
dater" måste ses i vid bemärkelse: "Det var löjtnanterna, fänri
karna och sergeanterna som 'drog' som det finska uttrycket är. 
Flertalet av dem tog det som naturligt och ofrånkomligt att offra 
sitt liv i täten på förbandet för att lösa uppgiften att ta eller 
behålla en sönderskjuten kulle. När chefen i likhet med kompani
chefen Autio i Linnas osminkade men exakt verklighetstrogna 
skildring föll, alltmedan kroppen skakade i takt med kulornas 
inslag, intog nästa man i tur lika självklart den stupades plats och 
fortsatte striden. Och ett tillräckligt stort antal soldater var bered
da att följa dessa chefer mot en väntad död. /- - -/ En sådan 
inställning kan inte bibringas en människa under den bråkdel av 
hans levnad, då han fullgör militärtjänst - vare sig han är soldat 
eller chef och oberoende av vilka utbildningsformer som utnytt
jas. Militär utbildning skapar i och för sig ingen offervillighet.''122 

Marshall menar att rollerna i princip är likartade i det fredstida 
civila samhället utan att aktörerna därför behöver vara desamma 
på slagfältet. 123 Reuterswärd påpekar också att prognoser grun
dade på intryck från den militära utbildningen är långtifrån säkra. 
Övningsfältens elitsoldater, oppositionella problembarn och färg
lösa genomsnittsmänniskor kan framträda i en helt annan dager i 
strid.124 Linna illustrerar fenomenet med flera exempel som vari
erar Clausewitz' uppfattning att det militära systemet inte kan 
förändra människans natur - det är en produkt av de krafter som 
formar samhället i övrigt. Men Linna visar också att den mänsk
liga naturen rymmer irrationella faktorer som förstärker eller 
upphäver inlärda sociala attityder - på gott och ont - "för sin 
karaktär får man vid födseln och inte i armen''. ( 419) Människan 
reagerar inte alltid förnuftigt och med ett bestämt mål i sikte som 
vi med Aristoteles gärna föreställer oss trots alla bevis på motsat-
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sen. Vi sopar gärna människans irrationalitet under mattan och 
bortförklarar dess yttringar som tillfälliga, mer eller mindre ab
norma avvikelser, när det passar våra förutfattade meningar. I 
Linnas roman skildras åtskilliga situationer som motsvarar vad 
John Keegan kallar "the moral consolations with which battle 
compensates the soldier - it would be foolish to deny that there 
are compensations for its cruelties; the thrill of comradeship, 
the excitements of the chase, the exhilarations of surprise, decep
tion and the ruse de guerre, the exaltations of success, the sheer 
fun of prunkish irresponsability' '. Men Linna låter också Koskela 
framhålla för de nyanlända rekryter som just mist sin oförsiktige 
kamrat: "Ni ska tro och förstå att lek och allvar int är långt från 
varandra här. Di är hopblandade."(318) I romanen förekommer 
också talrika episoder där, även i hopplösa lägen, "situationen var 
av den art som är bäst ägnad att locka fram anfallslusten hos en 
finne" och där behavioristiska förklaringar är otillräckliga. (385) 
Keegan konstaterar: "In our own times, almost all professional 
soldiers can recall aquaintance with men for whom the terror of 
battle seemed to have little meaning."125 Linna presenterar ovan
ligt många exempel på detta fenomen i sitt persongalleri - och 
han går ännu längre när han redovisar den minoritet vilken liksom 
"Rokka tycktes njuta av kriget" under sitt kyligt beräknade dö
dande.(612) Med den unge rekryten Asumaniemi demonstrerar 
författaren den sorglösa varianten av samma personlighet. I mot
sats till veteranen Rokka tar han inte kriget på allvar och lever 
heller inte länge.126 Vi vet fortfarande ganska litet om det irra
tionella biologiska element som också disponerar människans 
värderingar och handlingar."Ja, ta reda på det, den som vill veta 
varför det krigas i världen", skriver Linna.(38) 

Man väntar sig ett visst mått av mod hos alla, men extrema 
uppvisningar i personlig tapperhet bedöms olika med hänsyn till 
resultatet eller det syfte de är avsedda att uppnå. När Hietanen 
ensam spränger den fientliga stridsvagnen med en på kort håll 
framslängd mina räddar han bataljonen ur ett kritiskt läge, och 
det är ingen av kamraterna som missunnar honom hans öppet 
visade tillfredsställelse över sin prestation som blandas med glädje 
över att fortfarande ha livet i behåll. (200 ff) Hietanens aktion 
kommer kollektivet till godo och bedöms därefter. Däremot upp
fattas Kariluotos våghalsigt obetänksamma uppträdande vid rens-
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Anfall under offensivskedet 1941. (Huvudstabens bildarkiv) 

ningen av ett motståndsnäste snarare som brist på omdöme och 
lust att bravera än som ett föredömligt exempel på mod. "Vi a int 
komi hit för ti dö utan för ti slå ihjäl andra", säger Rokka under 
sin improviserade lektion med Kariluoto i upprullningens tek
nik. (159) Så betraktas också Asumaniemis skolpojksaktiga även
tyrslek med faran och fänrik J alovaaras försök att sona sitt taktiska 
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misstag vid flodövergången genom att ensam vilja stanna kvar och 
offra sig själv för att i någon mån säkra de övrigas reträtt. ( 425) 
Sådana demonstrativa uppvisningar har rent personliga orsaker 
och överensstämmer inte med det sakliga kalkylerandets "risk
skala" över kollektivets väl och ve.127 "Varje mänskligt faktum
bedöms och uppskattas av gruppen. Det gäller också om de 
emotionella tillstånden. Gruppen bedömer dem, uppskattar 
dem, klassificerar dem moraliskt allteftersom de befinner sig i 
överensstämmelse med nödvändigheten och de sociala konven
tionerna. På så sätt uppstår det ifråga om dessa tillstånd en 
värdeskala, en social och moralisk hierarki", konstaterar Werm
lund.128

En differentiering i gruppmoralen som man allmänt accepterar 
är t ex de privata plundringsexpeditionerna, särskilt som de inte 
innebär några risker för andra än deltagarna själva. Om utflykter
na gäller matanskaffning, kommer en del av håvorna även de 
passiva till godo eftersom det nästan är ett axiom att man delar 
med sig åt sina ''backlagskamrater''. Rokka och Vargtassen är det 
permanenta exemplet på denna form av primärgrupp och Rahi
kainen och Rokka det tillfälliga. De båda senare kumpanernas 
gemenskap grundas på souveniraffärerna på Svirfronten, där Ra
hikainens affärssinne och Rokkas händighet kompletterar varand
ra. 129 Rokka gräver nattetid upp potatis i ingenmansland framför
fiendens gevärsmynningar.(207, 352) Sådana händelser väcker 
inget särskilt uppseende. Däremot skulle det säkerligen såväl 
bland Linnas som Pippings soldater ha uppfattats som misstänkt 
"krigstokigt" om någon fullt frivilligt deltagit i en stridspatrull. 130

Den enda gång man på eget initiativ medverkar i ett liknande 
sammanhang är betecknande nog när det gäller att trots rysk 
bevakning komma över delar från ett flygplansvrak mellan lin
jerna på Svirfronten för att kunna tjäna en extra slant på souve
nirtillverkning som påbröd till den magra kassan. (298) Pipping 
återger ett liknande exempel där soldaterna under tyskarnas re
trätt i Lappland under fientlig artillerield plundrar de forna va
penbrödernas förråd utanför Rovaniemi och hellre forslar de 
"evakuerade" matvarorna på sina överlastade trosskärror än kom
paniets ammunitionstilldelning. Dumdristigheten och det djärva 
initiativet får ofta mer av spontanitet över sig när det gäller att 
tillfredsställa magens behov än den på kort sikt mer improduktiva 
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sysselsättning som stridsaktiviteten resulterar i, även om skaffan
det många gånger är lika farligt. Marshall påpekar också misstaget 
att sätta likhetstecken mellan mod och frivilliga stridsinsatser.131 

"Gällde det lönande plundring togo mannarna ofta stora risker", 
skriver Pipping. "Efter det anfallet mot Lohilahtilinjen avvärjts 
började mannarna smyga sig ut genom taggtråden för att vittja 
slagfältet, ehuru fienden var blott några hundra meter avlägsen 
och terrängen var minerad.132 

Samma pragmatiska inställning har man till desertörerna -
"för det mesta såna som har tappat nerverna och ändå är till ingen 
nytta". (365) Det är enklare att de ger sig av sig själva än att 
gruppen belastas med flera obekväma och svaga representanter 
som Riitaoja. Något moraliskt fördömande av rymlingarna är det 
aldrig fråga om; Honkajokis tillfälliga umgänge med "skogsgardis
terna", som desertörerna kallas, är en episod som inte hindrar 
honom att återgå till sin gamla plats i gruppens liv. Han behövs 
bättre vid fronten än inför krigsrätt, resonerar man. Det betraktas 
snarast som vars och ens ensak om han vill riskera dödsstraff eller 
tukthus om han blir tagen som desertör, eller om han föredrar 
den knappast mindre riskfyllda tillvaro fiendens kulor och grana
ter bereder honom. 

Reuterswärd framhåller också hur verkningslösa bestraffning
arna var under krigsförhållanden. "Hur ofta tar inte Unnas chefer 
till hotet om krigsrätt, och hur föraktfullt talar inte hans soldater 
om eventuella bestraffningar1 Belysande är, att ett straff innebä
rande åtta års tukthus, som tilldömdes en soldat i författarens 
(Reuterswärds) kompani, av hans kamrater kommenterades med 
orden 'Om åtta år är han hemma på gården igen - det är mer än 
vad någon av oss kan räkna med'.'' 133 Så länge soldaterna i Linnas 
roman sköter sina elementära förpliktelser mot gruppen har man 
ingenting att andraga. Desertörerna är dessutom fåtaliga och även 
fältpolisen tycker chefskapet går för långt när man låter skjuta två 
rymlingar med motiveringen att upprätthålla andan.(249 ff) ''De 
desertörer som dömdes av fältträtten hade vanligen mannarnas 
sympatier på sin sida", skriver Pipping. "Man tyckte det var 
alltför grymt att någon måste sona sin räddhåga med sitt liv. -
Den tribut i människoliv som togs av fiendens eld ansågs vara 
alldeles tillräcklig utan extra åderlåtningar."134 Paavo Rintala 
redovisar samma attityder i Soldaternas röster: ''En man i ledet 
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som jag hade liksom den åsikten, att det var vars och ens ensak 
om man smet eller blev kvar, låt den som ville bevara sin gyllene 
livstråd sticka, men naturligtvis satte vi värde på en karl som stod 
på sin post." 135 

Nyttomoralen ökar i betydelse i Unnas roman i takt med att 
den konventionella etiken slipas ned av krigserfarenheterna och 
snarast reduceras till ett slags kuriosum. 136 När regementspastorn
frågar efter en försvunnen klocka som tillhört en stupad, dryftar 
man händelsen i förhållande till sin egen situation: "Nog har den 
där gudaktigheten blivit konstig den med. Det dör karlar på 
löpande band som grisar i ett slakteri, men det struntar prästen i. 
Stjäla tycks vara ett större brott än mord, khihi. Jag tycker nu int 
att det är så märkvärdigt om nån far iväg med en klocka av en karl 
som int längre förstår sej på klockan, khihi.''(423) Resonemanget 
speglar resultatet av den process som successivt förvandlat moral
problem till frågor om situationsbetingade attityder i relation till 
den skyddsmekanism som man medvetet utvecklat för att ratio
nalisera de känslor av skuld och skräck man individuellt hyser 
inför det onaturliga dödandet, men som det inte är opportunt att 
visa utåt. 137 "Coupled with fear are the conscious and uncon
scious feelings of guilt produced by the need to kill", konstaterar 
Kimball Y oung. 138 När en omringad motståndare spränger sig
själv under magen med en handgranat försöker man döva sina 
skuldkänslor och sitt medlidande med att skylla på fiendens 
skrämselpropaganda mot sina soldater och det hot mot den egna 
familjen varje ryss som ger sig fången riskerar. Det dåliga samve
tet projiceras också i gräl med folk ur ett grannkompani, som 
glada över att ha klarat sig dyker upp för att diskutera och bravera 
med dagens händelser och leta efter något ätbart. (94 ff) När 
Riitaoja berättar om en svårt sårad soldats skräck och samvetsnöd 
i smärtor bortom all självkontroll, döljer man sina egna känslor 
med råheter och medveten nonchalans. (102) Man söker också 
rationalisera bort sitt moraliska ansvar när den nykomne, oerfarne 
rekryten Hauhia blir skjuten under sitt första vaktpass på egen 
hand. "Ingen kan då säja att pojken int visste hur det var, sa 
Koskela. - Knappast har nån av oss fått så många goda råd -
Nehej. De överlät ansvaret åt ödet." Samtidigt rekvirerar man 
artillerield över fiendens ställningar som en ytterligare vikt i det 
goda samvetets vågskål och förvandlar sina skuldkänslor och sitt 
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Reträtten under den ryska storoffensiven i juni och juli 1944 skedde ofta vid sidan 
av vägarna liksom anfallsoperationerna tre år tidigare. (Huvudstabens bildarkiv) 

medlidande med den stupade till ett av de sällsynta utbrotten av 
hat till motståndaren. (316) 

Unnas soldater har inga ambitioner att uppnå "herrarnas" 
uppskattning - som man snarast uppfattar som något tillfälligt 
och utan större betydelse för den egna situationen - utan strävar 
efter kamraternas erkännande av en själv som en fullgod medlem 
i gemenskapen, vilket visar sig i den vardagliga attityden utan 
åthävor och stora ord. När officerarna rosar Hietanens strids
vagnsförstöring, känner han sig generat besvärad, och Rokkas 
roade oberördhet tar udden av Kariluotos hänförelse över hans 
insats vid upprullningen av motståndsnästet. (150 f) Regements
chefens patriotiska tal och den offentliga hedersbevisningen un
der medaljutdelningen väcker varierande känslor till liv; bland 
dem även den vanliga misstänksamheten mot "herrarna" och 
deras avsikter. "Ni ska int tro att vi får didär bandstumparna 
gratis. Snart hamnar vi nog nånstans där vi får betala dem med 
ränta." (148) Häremot kontrasterar den stillsamme Määttäs 
okonventionella upphöjelse under återtåget över insjönäsen, när 
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Koskela kommenderar alla utom honom att slänga kulsprutorna i 
sjön. För Määttä betyder den tunga, otympliga pjäsen något annat 
och mer än det pinoredskap de andra ser i den "ett uttryck för 
den kortväxte grabbens hemliga självhävdelsebehov, men så små
ningom hade det sublimerats till ett slags ide, den enda ide, som i 
hans medvetande haft något samband med detta krig".(397) 
Samma självhävdelsebehov får honom att lyfta det stora sten
blocket under det allmänna supandet på marskalkens födelsedag: 
"När jag nu råka säj att den sku lyftas."(281 f) Koskela "hade 
med sin fråga klargjort för alla att Määttä dög till att bära en 
kulspruta bättre än någon annan". (398) Detta enkla och skenbart 
oväsentliga erkännande av en i gruppen odiskutabel auktoritet, en 
naturligt dominerande medlem i en arbetsgemenskap där var och 
en värderas och uppskattas efter sin förmåga att lösa sin uppgift i 
laget, är något reellt och påtagligt för Määttäs erfarenhet. Han 
blir en karl som man tar med i räkningen, och det ingår i mönstret 
att en sådan inte låtsas märka en hedersbevisning, lika litet som 
han skulle göra det i sitt civila arbetslag.139 "Even the asking of a
small favor is in a sense a social recognition, and may be regarded 
as a pleasing notice, especially if the person asking it is one looked 
up to or admired", konstaterar Paul Thomas Y oung. 140 De ab
strakta begrepp som ligger bakom en militär dekoration, och som 
för major Sarastie betyder det officiella beviset på en framgångs
rik karriär, ingår inte i Määttäs föreställningsvärld. Det visar hans 
reaktion när även han blir delaktig av medaljregnet:"Urheudesta, 
För tapperhet, står här visst både på finska och svenska. Men vad 
menas igentligen med tapperhet? Jag förstår mej int riktit på 
det." (148) 

För Salo innebär det likaledes en utmärkelse när Koskela väljer 
ut "en allvarsam karl, som ingen misstänker" för att vakta kilju
bygden inför det förestående sup kalaset. (2 73) Salo märker inte 
det tvetydiga i repliken hans sociala strävan går nämligen åt två 
håll. Han vill både accepteras av den överhet, vars ideer han så 
okritiskt anammar och följer, och godtas som fullvärdig medlem 
av kamratgruppen, vars föreställningar och strävanden är så an
norlunda. Han blir också en individ som inte helhjärtat hör hem
ma i någondera lägret. Salos dilemma är, att han lagt sig till med 
en föreställningsram, vars ideinnehåll tillhör en annan social 
grupp och bildningstradition än hans egen, och som han varken 
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har självständighet eller intellektuell kapacitet nog att kritisera. 
Hur långt han är beredd att gå för att accepteras som en fullvärdig 
gruppmedlem i stället för att betraktas som en osjälvständig 
medelmåtta, visar han när han vägrar ta skydd för de anfallande 
attackplanen och mot allt förnuft skjuter på dem med sitt ge
vär. (355) "Nothing is more irritating to a person no matter what 
his social status, than beeing classed as common", framhåller P T 
Young. "Often a person risks his life to gain notice" . 141 Det 
kostar honom en krossad fot att nå det mål hans mindervärdes
känslor satt upp; sina kamrters aktning. "Det sista intrycket för
tog de tidigare, och till och med hans tro på segern, som varit 
föremål för så många skämt, förvandlades från dumhet till orygg
lig viljekraft." (355) Även den irrationella handlingen kan åstad
komma ett positivt gensvar hos omgivningen; i Salas fall väcks 
det kanske mer av medkänsla än genom uppskattningen av det 
mod man uppfattar bakom den. 

Likaväl som man kräver ett visst mått av mod hos var och en, 
fordrar man att individen skall kunna ta vara på sig själv och inte 

Från striderna sommaren 1944, (Huvudstabens bildarkiv) 



ligga kollektivet till last. Gruppen betyder mer än dess enskilda 
medlemmar. Föraktet för Riitaoja gäller lika mycket hans fysiska 
brist på uthållighet som hans hämningslösa rädsla. Riitaojas ut
mattning och uppgivelse under regementets nattliga omfattnings
manöver gör honom inte bara till ett påhäng för kamraternaj 
förbittringen mot honom förstärks ytterligare av att han för
kroppsligar den svaghet som man bekämpar hos sig själv. Hos 
Lehto stegras föraktet till hat; svagheten och medlidandet är de 
enda fiender han verkligen fruktar.(176) Koskela förbjuder Lah
tinen att leta Määttä, som råkat gå vilse i skogen, och ingen 
opponerar sig mot den erfarne plutonchefen. Pipping redovisar 
samma inställning: "Lämnade sig någon efter, eller tappade bort 
sig, gav man sig inte ut att sökaj antingen hittade han tillbaka, och 
då var allt gott och väl, eller också blev han borta, och den 
förlusten fick man ta med samma jämnmod som andra förluster. 
Det var inte alltid så lätt att hålla samman i tät skogsterräng, och 
man tog hellre förlusten av en man än man riskerade att hela 
gruppen splittrades."142 Däremot har man en helt annan syn på 
de sårade. Även under bataljonens flyktartade reträtt över insjö
näsen frestas man inte att lämna den svårt sårade Ukkola åt sitt 
ödej och den i finska armen vanliga pieteten för de stupade ger 
Koskela skuldkänslor när han inte kan föra dem bakåt.(339 f) 143 

Trots utmattningen och det hotfulla läget är det självklart att om 
någon haft otur och blivit sårad är det de övrigas sak att göra allt 
för att föra honom i säkerhet. Pipping ger samma bild: "De döda 
behandlades minst lika respektfullt som de sårade, vilka alltid 
ägnades stor omsorg och vilka envar vid behov var skyldig att 
bispringa."144 Ingen vet vems tur det kan bli nästa gång och det 
ligger i vars och ens intresse att denna moraliska princip upprätt
hålls. Vanhala och Honkajoki går också på i den vanliga raljeran
de stilen för att försöka distrahera Ukkolas smärtor från hans 
genomskjutna lunga och skingra hans medvetande om att han 
inte kan ha långt kvar: "Okuvlig även i nederlagets stund, stolt, 
skrattande åt döden blicker den ut över den våg av smuts som 
krossar fosterlandets hopp. Khihi . . . Där hör du. Vi kan int 
förlora", citerar Vanhala radiosändningarnas propaganda
fraser. ( 400) 
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"Den grundläggande orsaken till att moral och disciplin inom ett 
förband bryter samman är vanligen att chefen eller hans närmaste 
män felar därigenom att de behandlar de meniga som om de vore 
barn eller tjänstehjon i stället för att visa aktning för dem som 
vuxna människor'', framhåller Marshall. "Men jag medger att det 
inte gärna är möjligt för en officerskår att hålla sina mål högt i 
detta avseende, om dess medlemmar själva jämt och ständigt 
matats med sked."145 Linna visar hur kriget efterhand skapar nya 
relationer och lojaliteter mellan soldater och officerare. Ideologis
ka föreställningar och sociala attityder upplöses och förvandlas. 

Pojken skulle kunna vara Asumaniemi i Unnas roman men är en av de otaliga 
okända soldaterna i bildarkiven. (Krigsmuseet) 
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"Hur fjärran från allt dylikt var inte detta något som var det 
verkliga skeendets rot och fäste", tänker Kariluoto när han i 
dubbel bemärkelse nyktrat till efter officerarnas firande av mar
skalkens födelsedag. (289) Problemen ändrar natur; den formella 
disciplinen nöts bort och ersätts av sin funktionella motsvarig
het.146 Bataljonschefen Sarastie undviker att bestraffa Rokka, tar 
i själva verket hans parti mot Lammio och tvingas slutligen inse 
att det är dags att lägga bort herrskapsfasonerna. (3 7 5) I gynnsam
ma fall - som i Koskelas och Kariluotos plutoner - växer det 
fram en naturlig gemenskap under ömsesidig anpassning där den 
formelle chefen också är den informelle ledaren, vilket Linna -
och många med honom - visar ger de effektivaste förbanden.147

Handslaget mellan den individualistiske veteranen Rokka och den 
oerfarne fänriken Jalovaara i en av romanens slutscener, när den 
sårade undersergeanten gör sorti lika högljutt frispråkig som han 

. en gång gjorde entre, kan ses som en försoning mellan de olika 
kategorier de företräder. Men den sker på den funktionella disci
plinens villkor.(427 ff) I det ögonblicket återföds de stupade 
Kariluotos och Koskelas egenskaper i Jalovaaras gestalt och den 
gamla gemenskapen återvänder. Att en sådan gemenskap sedan 
också kan ta sig uttryck i de traditionella yttre tecknen på militär 
disciplin - som t ex ofta förekom i de finska jägarförbanden - är 
en annan historia än den som Linna berättar. (117 ff) 

" 'Battle', for the ordinary soldier, is a very small-scale situa
tion", konstaterar John Keegan, "which will throw up it's own 
leaders and will be fought by it's own rules alas, often by it's 
own ethics."148 
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Summary 

'Unknown Soldier' and Known Soldiers 

Ways af BehaviourandAttitudes in Väinö Linna's War Navel 
The Finnish author Väinö Linna's novel Unknown Soldier is about the war 
between Finland and the Soviet Union, 1941-44. Linna's work and the char
acters described in it constitute a representative selection of the events, settings 
and individuals that he has had a direct or indirect experience of as a partkipant 
in the war. His primary cancern is the description of people. Not only does he 
here make a summary of his view of the soldiers in the Finnish Army <luring the 
"Continued War", but he also presents his general idea of man and his condi
tions. "The characters are the focus of the book", Linna claimed himself as the 
controversy caused by the bock reached its peak after the book was published in 
1954. "The war is part of the book because the people I am concerned about are 
taking part in the war. The description of character presupposes that the 
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description in ltself is moving and functioning; it must have life. Only in a 
situation when a human being is involved in action will his qualities emerge. 
From this point of view war is an excellent catalyst." 

In accordance with Linna's opinion as to what is the central material in his 
work, I have mainly examined his description of the psychological processes 
that arise when people are confronted with the catalyst that war represents, and 
I have compared the various types of behaviour, attitudes and social relations 
which the author is describing in his fictitious characters in Unknoum Soldier, 
with what science and well-established experience have been able to observe as 
regards real soldiers' individual and collective reactions. Thus, I have applied an 
approach to the navel whose alm is to find out whether what is correct and 
verifiable from a psychological and sociological point of view can bear out the 
veracity in Linna's description of his characters and support the generally held 
opinion concerning the accuracy of his psychological descriptions, in spite of the 
fact that Linna' s presentation of his material constitutes an artistically arranged 
selection of his own and other people's experiences. The result confirms not 
only that Linna makes his psychological observations with acumen but also that 
he is a reliable reporter of human relations in war. In tum this leads to the 
observation that the novel gives a thourough insight into the principles of 
military leadership - not only in nonprofessional armies with mainly non
professional officers - showing that the experiences of war constitute the true 
school of a military leader. Unna demonstrates that theoretical and technical 
abilities cannot compensate for the lack of basic confidence and trust in personal 
relations among soldiers in a wider sense of the word. Officers and NCOs 
should at the same time be members of the actual social groups at their 
respective levels of command and not only forma! but natura! leaders of these 
groups due to the combination of their professional proficiency and their 
maturity and mental capacity as human beings. Thus, the development of 
human character should not be neglected in the education of leaders - military 
or others. It is the decisive basis for leadership at all levels. Linna also shows that 
these human fundamentals of leadership are practical ones, that they can be 
learned and must be learned by anyone who is not satisfied with the shallow role 
of a forma! commander but hopes to become a natura! leader in peace or war. 
There is no single and simple way to attain this goal; each individual has to find 
his own in the end. Linna has demonstrated some of these ways - and the 
difficulties, obstacles, struggles, failures and successes in trying to find them. 

We can learn a lot from him. But there are other ways, too. 
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Teknik i takt med tiden 

En studie i den tekniska officersutbildningen och dess or
ganisation i det svenska försvaret med tonvikt på perioden 
1900-1960 

Kent Zetterberg 

Kraven på teknisk kunskap och "tekniska 
officerare'' inom försvaret 

Att säkerställa teknisk kunskap och kompetens har länge varit en 
viktig uppgift för det svenska försvaret. Kravet att följa den 
tekniska utvecklingen och anamma lämpliga nationella applika
tioner har vuxit med tiden. För ett litet land som Sverige har 
kravet på en militärteknisk utveckling i takt med tiden medfört 
speciella svårigheter. Landets ställning som alliansfri och neutral 
mellan stormaktsblocken har gjort att man i huvudsak har fått lita 
till utvecklandet av egna vapensystem och att man så långt som 
möjligt sökt göra sig oberoende av omvärlden i sin militära pro
duktion. 

I organisationsforskningen har intresset för studier av den mili
tära organisationen och dess innovations- och anpassningsför
måga varit omfattande under efterkrigstiden. Carl-Axel Gemzell 
ger i sin bok "Organization, Conflict and Innovation. A Study of 
German Naval Strategic Planning 1888-1940 11 (Lund 1973) en 
översikt av några huvudlinjer i denna forskning, vilken i förvå
nansvärt ringa grad har använt sig av empiriska undersökningar 
med historiska perspektiv (Gemzell

1 
aa, kap 1). 

Av särskilt intresse är frågan hur en krigsmakt, som inte har 
varit invecklad i krig sedan 1814, har löst problemet att följa den 
teknisktorganisatoriska utvecklingen i omvärlden och modernise
ra försvarsorganisationen med ledning av detta. 

I denna begränsade undersökning kan självfallet inte hela fråge
komplexet kring försvaret och den tekniska förnyelsen tas upp till 
behandling. Jag har i stället valt att koncentrera mig till utbild-
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ningssidan och då särskilt personalkategorin "tekniska" officera
re. Studien utformas som en historisk analys av hur det svenska 
försvaret löste problemet att få till stånd en organisation av tek
niska officerskårer. Under båda världskrigen rådde provisoriska 
lösningar och först 1958 fick man till stånd en mer permanent 
lösning i fråga om de här aktuella kårerna, fälttygkåren, arme-, 
flyg- och mariningenjörerna samt tygofficerarna. 

Undersökningen följer tre huvudlinjer: 1) Bedömningen av 
behovet av tekniskt kvalificerad personal, 2) Förslag till åtgärder 
och de tekniska officerarnas inlemmande i organisationen och 3) 
Resultat i form av rekryteringsutfall, expansion av kategorin "tek
niska officerare", nya verksamhetsområden m m. Dessa tre ana
lyslinjer kan också formuleras annorlunda, nämligen till att gälla: 
1) åsiktsbildningen, 2) agerandet och 3) resultaten.

Inte heller med denna avgränsning har studien visat sig lätt att
genomföra. Delvis beror detta på ett relativt dåligt källäge, delvis 
på oklarheter om personalkategorin som sådan. Någon klar defi
nition av termen teknisk officer finns inte. I den svenska krigsmak
ten under 1900-talet har man använt beteckningen ''teknisk offi
cer'' i många skilda sammanhang inom de tre försvarsgrenarna. 
Äldst torde användningen vara inom fortifikationskåren där man 
redan under 1800-talet utbildade officerare vid högre tekniska 
kurser. Terminologin blev dock tidigt invecklad eftersom man 
ofta talade om de "tekniska'' truppslagen och därvid avsåg de s k  
specialvapnen vid sidan av infanteriet, dvs främst artilleriet och 
ingenjörtrupperna. (Under 1930- och 1940-talen tillkom luftvär
net, signaltrupperna och pansartrupperna.) Artilleriofficerare 
som hade genomgått AIHS högre kurser fick tidigt en air av att 
vara tekniska officerare med specialistkompetens och detsamma 
gällde även fortifikationsofficerarna med samma bakgrund. 
Ibland talade man om "genivapnen" med en något förvanskad 
översättning från franskans "corps du genie" ( dvs fortifika
tionen). Vid de sex armefördelningarna fanns tekniska stabsoffi
cerare från fortifikationen och tygkåren. Motsvarande expertis 
var även representerad i generalstaben och i flottans stab (senare 
marinstaben). I sammanhanget bör nämnas att fortifikationen i 
princip omfattade samtliga försvarsgrenar. Fälttygkåren inom ar
men bestod av "tekniska officerare" med generalfälttygmästaren 
som chef. Denne blev med tiden souschef i armetygförvaltningen 
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och förenade därmed de båda titlarna i en person. Det var ett 
exempel på hur den militära förvaltningen expanderade och in
korporerade tidigare mer fristående tekniska grenar med sin verk
samhet. 

Termen "tekniska officerare" kunde således användas på en 
rad olika sätt. Under andra världskrigets beredskap tillkom dess
utom nya personalkategorier i form av arme- och flygingenjörer 
med officerares ställning. Marinen hade redan kring sekelskiftet 
byggt upp en mariningenjörkår, som verkade inom marinförvalt
ningen och vid marinens olika förband. Under efterkrigstiden 
tillkom dessutom rader av högre tekniska befattningar vid de 
militära materielförvaltningarna, vid Försvarets forskningsanstalt 
(FOA) mfl organ. Under 1970- och 1980-talet har en ytterligare 
breddning av officerskåren ägt rum, vilket gör att man idag kan 
hävda att ännu fler personalgrupper har ställning som officerare 
med teknisk inriktning. 

För denna undersökning räcker det med att slå fast att termen 
"tekniska officerare" i första hand är en samlingsrubrik. Under 
denna rubrik har förts både "reguljära" officerare med hög tek
nisk utbildning, fortifikations- och tygofficerare med specialut
bildning och ingenjörspersonal av olika kategorier tjänstgörande 
både vid förband, högre staber, skolor och förvaltningar. 

Periodisering och teman 

Utvecklingen av grupperna "tekniska officerare" har varit mycket 
skiftande under 1900-talet. I denna studie kommer jag att ta upp 
följande teman och perioder rörande den tekniska officersutbild
ningen: 

1) Perioden ca 1870-1925: Generalstabens försök att leda och
samordna den tekniska officersutbildningen

2) Mellankrigstiden ca 1925-1939: Knappa resurser, olika ut
vecklingslinjer, sänkt ambitionsnivå

3) Beredskapen 1939-1945: Stark expansion på materiel- och
utbildningssidan: försvarets femårsplan kodifierar en högre
teknisk ambitionsnivå
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4) Efterkrigstiden 1945-ca 1960: Fortsatt expansion, främst på
förvaltningssidan, ökad specialisering och högre krav på kun
skap och kompetens.

Teknisk utveckling och professionalisering i 
det svenska försvaret 

Två moderniseringsprocesser har varit avgörande för det svenska 
försvarets utveckling under 1900-talet. Den första, den tekniska 
utvecklingen, har i hög grad påverkat försvarets organisation och 
funktionella struktur. Denna utveckling har varit likartad i de 
flesta industriländerna och har medfört att andelen tekniskt-ve
tenskapligt verksamma personer och avdelningar inom försvaret 
successivt har ökat. 

Den andra processen, byråkratiseringen, kan delvis ses som en 
konsekvens av den första processen. Genom specialisering och 
differentiering av verksamheten har ökade krav ställts på samord
ning, kontroll och styrning mot givna mål. Den militära förvalt
ningsapparaten har därför byggts ut, både på den tekniska, den 
operativa-strategiska och den planerande budgetära sidan. Den 
tekniska utvecklingen, specialiseringen och differentieringen av 
försvarets funktioner har i sin tur lett till problemlösningar på en 
högre och mer komplex nivå än tidigare. Ett exempel är de 
logistiska problemen ( underhåll, samordning etc), som blivit mer 
komplicerade och har fått en allt större betydelse. Utvecklingen 
belyses av följande exempel. I det nordamerikanska inbördeskri
get 1861 1865 beräknas ännu ca 93 procent av armesoldaterna ha 
ägnat sig åt rent stridande funktioner medan antalet hade sjunkit 
till 29 procent i USA år 1954. Vid det senare tillfället var det 
främst planering, underhåll, samband, transporter och utbildning 
som sysselsatte majoriteten av soldaterna. (Rohmann und 
Ziegler, Militärsoziologie, Das Militär als Organisation, 2 uppi, 
Stuttgart 1977, s 158 f) 

Teknifieringen och byråkratiseringen har lett till en professio
nalisering inom de nationella krigsmakterna. Utvecklingen av 
komplicerade vapensystem, med långa ledtider och ökade krav på 

118 



samordning av civil och militär planering och produktion, har 
ytterligare förstärkt denna tendens. Som en konsekvens av detta 
har forskning och utveckling (FoU) fått en stor betydelse i det 
svenska försvaret. Därmed har även de militära materielförvalt
ningarnas roll vuxit. 

Det svenska försvaret har under långa perioder satsat på mo
dernisering som det främsta medlet att öka försvarets slagkraft 
och hålla det i nivå med omvärlden. För ett litet land som Sverige 
har moderniseringsprocessen dessutom varit särskilt viktig, både 
inom den civila och den militära sektorn, därför att man härige
nom har kunnat utnyttja "konkurrensfördelar" och en hög ut
vecklingsnivå i förhållande till omvärlden. Detta har gällt både 
industriproduktion och försvarets organisation och löpande verk
samhet. 

Ett karaktäristiskt inslag i den militära moderniseringsproces
sen har varit satsningar på forsknings- och utvecklingssidan. Kra
ven på samordning av högmobila, teknikintensiva enheter har 
även ställt nya operativa och strategiska krav. Av den anledningen 
har behovet av tekniska stabsofficerare ökat vid de högre militära 
staberna. Denna utvecklingstendens gjorde sig starkt gällande 
redan i samband med sekelskiftet, genom kravet på järnvägsmo
bilisering, och ledde i sin tur till en koncentration av maktbefo
genheter till generalstaberna. 

Den högre tekniska utbildningen inom 
försvaret 1818-1914 

I samband med försvarets högskolors 150-årsjubileum publicera
des 1968 en antologi om utbildningen inom försvaret under 
denna tidsrymd. Av särskilt intresse i detta sammanhang är de 
delstudier som berör den högre tekniska utbildningen, dess orga
nisation, inriktning och förebilder. Officerarnas högre utbildning 
lämnade länge mycket övrigt att önska. År 1805 hade av landets 
ca 2 400 officerare endast 180 genomgått Krigs akademin. Genom 
inrättandet av det Högre artilleriläroverket i Marieberg år 1818 
skapades bättre utbildningsmöjligheter. Undervisningen var två
årig och omfattade förutom militära ämnen även "civila" ämnen 
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av typen matematik, kemi, fysik och språk. Från 1832 omfattade 
verksamheten alla arme- och sjöofficerare och fördjupningskurser 
infördes. Från 1842 utbildades även civilingenjörer på Marieberg 
(Försvarets högskolor 1818-1968, s 25, s 62 ff). Allmänt kom 
den tekniska utbildningen att bli en samhällsförändrande faktor. 
Kravet på teknisk utbildning gjorde att gamla rekryterings
grunder, liksom status- och yrkesindelningar, modifierades. I vis
sa fall ändrades de i grunden. På detta område var den militära 
sektorn länge ledande i samhället och påverkade den civila sek
torn i hög grad. Det gällde både möjligheter till utbildning, ut
bildningens innehåll och personlig samhällsställning. 

Under perioden 1842-69 utbildades nära 100 civilingenjörer 
på Marieberg. 1870 tillkom den tekniska högskolan (KTH) i 
Stockholm. Därefter delades den militära och den civila utbild
ningen. 1878 bildades dels en Kungl. Artilleri- och Ingenjörhög
skola (AIHS), dels en oberoende krigshögskola av den tidigare 
generalstabslinjen vid Högre artilleriläroverket Krigshögskolan. 
Sammanfattande karaktäriserar major Jonas Hedberg denna epok 
sålunda: "Undervisningen på Marieberg var den enda inom för
svaret med vetenskaplig syftning och bredd. De militärt högt 
skolade artilleri- och fortifikationsofficerare, som utexaminerades 
därifrån, var en tillgång av största värde vid det uppbyggnads
skede, som började inom armen med 1870-talets senare del." (A 
a s  84 f) 

Under åren 1878-94 verkade AIHS på Marieberg och Krigs
högskolan på Riddarholmen. Vid AIHS ändrades utbildningen så 
att den allmänna kursen förkortades från tre till två år ( obligato
risk för artilleriofficerare) vartill kom en större, frivillig fördjup
ningskurs på ett år, kallad större artillerikursen, samt en treårig, 
obligatorisk kurs för fortifikationsofficerare. Genom härordnings
reformerna 1892 och 1901 inleddes en förstärkning av det svens
ka försvaret. Vid AH-IS utsträcktes utbildningen till maximalt 
fyra år. 1901 bildades också fälttygkåren, bestående av högt kvali
ficerade tekniska officerare, som senare ingick i den tekniska 
stabskåren. Även generalstaben förstärkte sin tekniska kompe
tens. 

Parallellt med AIHS, som främst tillgodosåg den högre tekniska 
utbildningen, fanns från 1878 Krigshögskolan (KS), som gav ut
bildning i stabstjänst m m. Vid KS inrättades en "generalstabs-
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linje". Skolan var frivillig men fick en elev höga betyg kunde han 
räkna med förord och befordran till generalstabsaspirant med ca 2 
1/2 års tjänstgöring i generalstaben. (A a s 137 ff) På så vis 
säkrades en elit till generalstaben eftersom konkurrensen var hård 
hela vägen genom systemet. 

Tekniskt kunnande och befordrings
möjligheter 

Från sekelskiftet och fram till det första världskriget skedde en 
intressant utveckling rörande officerarnas tekniska utbildning och 
deras allmänna befordringsmöjligheter. I en PM från 1913 hävda
de chefen för AIHS, Sixten Schmidt, att många yngre artillerioffi
cerare undvek AIHS högre kurs och i stället sökte sig till högre 
utbildning vid Krigshögskolan därför att denna ansågs ge en säk
rare anställning vid generalstaben och därmed bättre befordrings
möjligheter. Under 1890-talet hade motsvarande officerare näs
tan undantagslöst gått AIHS där utbildningen på de tekniska 
områdena ansågs stå mycket högt. Utsikterna till högre tjänster i 
artilleristaben och vid fabriks-, kontroll- och besiktningsanstalter 
ansågs då goda. Dessa hade senare försämrats. Dessutom ansågs 
det höga tekniska kunnandet hos artilleriofficerarna vara något 
ensidigt och till förfång för den allmänna militära dugligheten. 
Dessa två utvecklingstendenser, den mer negativa bedömningen 
av värdet av de tekniska färdigheterna och det försämrade läget 
på arbetsmarknaden, medförde enligt chefen för AIHS ett sänkt 
tekniskt kunnande hos en del av artilleriofficerarna och hos 
många generalstabsofficerare, som skulle komma att ingå i försva
rets högre ledning i framtiden. 

Nedvärderingen av det tekniska kunnandet ansåg chefen för 
AIHS vara farlig, inte minst därför att det tekniska kunnandet fick 
en allt större betydelse på det militära området: "Man synes 
sålunda nu å en del håll vilja förringa värdet av tekniskt väl 
skolade och förfarna män och ville endast tillerkänna värde å den 
utbildning, som bjöds vid Krigshögskolan." 

Vilka vägar fanns då att förena tekniskt kunnande med goda 
befordringsmöjligheter? I ett yttrande till de Staaffska försvars-
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beredningarna ansåg kapten W Lindberg att det var viktigt att 
hålla en bestämd gräns gentemot de tekniska ingenjörerna - dessa 
var nödvändiga att använda på en rad militärtekniska områden, 
vars betydelse växte, men deras arbete måste stå under tekniskt 
utbildade officerares ledning för att de allmänna militära syn
punkterna skulle göra sig gällande. För officerarna vid AIHS 
högre kurser gällde det att åstadkomma lika goda befordringsmöj
ligheter som för dem, som valde Krigshögskolan och den vägen 
kunde nå generalstaben. Generalfålttygmästaren och inspektören 
för artilleriet borde få i uppdrag att tillse att de bästa, som hade 
genomgått AIHS högre kurser, fick samma möjligheter som de 
som direkt togs upp i generalstaben. Detta kunde ske inom den 
tillgängliga organisationen. En annan möjlighet var att överföra 
ett antal kaptensbeställningar från artilleriregementena till gene
ralstaben. Huvudmålet var att förena de tekniska fordringarna 
med de taktiska kraven. Av den anledningen avvisade kapten 
Lindberg även anställning av ingenjörer på försvarets konstruk
tionsavdelningar, därför att dessa inte skulle få tillräckliga militära 
kunskaper. Tanken på en särskild "teknisk kår" avvisades således. 
(Yttrande ang artilleriets tekniska anstalter m p:i av kapten W 
Lindberg vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente 11 dec 1913, 
komm nr 482.) 

Utan att följa denna frågas vidare behandling är det intressant 
att ta fram den som ett exempel på konflikten mellan kravet på 
teknisk utbildning och kunnande för officerarna gentemot de 
allmänna militära kraven. Perioden före 1914 var här en bryt
ningstid. Det räcker med att nämna att det svenska artilleriet 
under denna tid kraftigt moderniserades, att ingenjörtrupperna 
byggdes ut, att flottan ställdes inför en rad nya tekniska krav och 
att kraven på en större mångsidighet hos både befäl och trupp 
blev mer uttalad. 
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1918 års utredning om tekniska officerare 

Den första samlade utredningen om den tekniska officersutbild
ningen gällde armen. Den tillsattes av den Eden-Brantingska mi
nistären i januari 1918. Bakgrunden var att inspektören för mili
tärläroverken hade skrivit till regeringen i ärendet varpå försvars
ministern E A Nilson i Örebro Oiberal) gavs bemyndigande att 
tillkalla en utredning rörande armens behov av "vissa tekniska 
officerare" och deras utbildning. Sakkunniga blev generallöjtnan
ten Hugo Jungstedt, majorerna Gösta Hazelius och Sven Ericsson 
samt kapten Erik Testrup, alla generalstabsofficerare. 1918 års 
utredning om tekniska officerare kom att begränsas till armen. 
Detta kan förklaras med den klara åtskillnaden gentemot flottan 
som gällde vid tiden med ett sjöförsvars- och ett lantförsvarsde
partement. 

Den krigstekniska utvecklingen 

Utredarna anförde en rad exempel på att militärtekniska övertag 
hade avgjort moderna krig. Följande passage kan vara värd att 
citeras i sin helhet: 

I samma mån som tekniken utvecklats, har givetvis dess betydelse för 
krigföringen ökats. I huru hög grad bidrog exempelvis icke bakladd
ningsgeväret till Preussens framgångar 1866, liksom tyskarnas över
lägsna artilleribeväpning till deras segrar 1870-711 Och vilken roll hava 
icke järnvägarna spelat för armeernas mobilisering, strategiska upp
marsch och operationer under de senaste femtio åren, i all synnerhet 
under det nyligen avslutade världskriget: Endast tack vare väl ordnade 
järnvägsförbindelser var det möjligt för tyskarna och fransmännen att 
verkställa de omgrupperingar, som ledde till å ena sidan de tyska segrar
na i Ostpreussen 1914 och den därpå följande vintern samt Polens 
besittningstagande 1915 och å andra sidan till den för fransmännen så 
betydelsefulla segern vid Marne 1914, för att endast nämna ett par 
exempel. Men även de nyaste tekniska hjälpmedlen - såsom automo
biler och tanks, kulsprutor, flygplan, närstridskastpjäser, infanterika
noner, radiotelegraf, gasanfallsmedel osv - hava varit av synnerligt stor 
betydelse för krigföringen under världskriget. Sålunda framhåller eng
elska armens överbefälhavare, fältmarskalken Haig, i en officiell rapport 
av den 21 mars 1919, att ententemakternas överlägsenhet på detta 
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område under ifrågavarande krigs senaste skede otvivelaktigt var en 
kraftigt bidragande orsak till den slutliga segern, och samma uttalande 
har även gjorts från tyskt håll. 

(Betänkande ang viss teknisk officersutbildning inom armen, försvarsdepar
tementet, Sthlm 1921, s I f Obs: det opubl. betänkandet finns i konseljak
ten 112 1924 ärende nr 88.) 

Utredningen gav en kort översikt över hur det svenska försvaret 
hade sökt tillgodogöra sig den militärtekniska utvecklingen under 
det första världskriget. Från 1915 hade rader av försök gjorts med 
ny militärteknisk materiel. Mer omfattande övningar och utbild
ningskurser kom dock inte igång förrän 191 7 på sådan materiel 
som efter prövning hade införskaffats till armen. S k tekniska 
kompanier organiserades under utbildningsåret 191711918. Mål
sättningen var att söka upprätta ett tekniskt kompani (pionjärer 
m fl) och ett signalkompani vid varje infanteriregemente. En 
teknisk kurs för generalstabsofficerare anordnades även vintern 
1918-1919 i Stockholm. (A a s  31 ff) 

Under det första världskriget arbetade två interna utredningar 
av militärtekniska frågor, nämligen "1916 års tekniskt sakkun
niga", under ledning av generallöjtnant von Matern och general
major Hult, samt "1917 års tekniskt sakkunniga" under ledning 
av överste Lilliehöök. Dessa ville ha en särskild officersutbildning 
i signaltjänst, teknisk utbildning för infanteri- och kavallerioffi
cerare (bl a i pionjärtjänst) samt motorutbildning och gasskydds
tjänst inom officersutbildningens ram (A a s  43 ff, s 90 ff). 1918 
års utredning gick nu vidare och föreslog kurser i signal-, motor
och gastjänst samt specialkurser för hjälpstridsvapen, belysnings
tjänst, pionjärtjänst och vissa andra tekniska hjälpmedel. (A a kap 
III s 100 ff) Främst inriktade man sig på infanteri- och kavalleri
officerare medan artilleriet, ingenjörstrupperna och trängen skul
le få extraplatser i mån av behov. Målet var att minst tre officera
re vid varje infanteriregemente och minst en vid varje kavallerire
gemente hade genomgått en teknisk kurs. (A a s  118 ff) 

De sakkunniga hade prövat sina ideer genom "en teknisk före
läsningsserie". Denna omfattade motorer

1 
starkström, radiotele

grafi, fotografering, gas och gasmasker, sprängämnen
1 

handgra
nater, eldkastare, granatkastare samt signaltjänst. För detta hade 
man fått anslag från generalstaben. Kursen ägde rum vintern 
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1918-1919 vid generalstabens huvudstation i Stockholm. 
(Skriv. fr chefen f generalstaben K G Bildt 8 nov 1918 till 
inspektören för militärläroverken, Komm. arkiv nr 90, vol 2. Jfr 
skriv. Generalstaben-K M:t 29.8.1918.) En roande detalj i sam
manhanget var att man engagerade hovfotografen John Hertz
berg för undervisningen i fotografering. 

Utredarna hade samvetsgrant gått igenom alla generalorder och 
kommandoberättelser rörande försöksverksamhet med tekniska 
hjälpmedel under tiden 1914-1918. Det blev en diger lista som 
omfattade rubrikerna automobiler, handgranater, granatkastare, 
lyspistoler, signalering, telefoner, strålkastare, "pionjärutbild
ning" samt mätarutbildning. (G.O. KBr o d ang teknisk materiel 
och utbildning m m  inom armen 1914-nov 1918, upprättad 28 
nov 1918 av major G Hazelius, Komm nr 90 vo 2, RA.) 

En av utredarna, majoren vid fortifikationen Sven Ericsson, 
föreslog i januari 1919 inrättandet av en byggnadsteknisk kurs för 
armens kasernofficerare. Ericsson ansåg att kasernofficerarna 
hade en bristande teknisk utbildning, vilket medförde ekonomis
ka nackdelar därför att konstruktioner och underhåll ofta blev 
eftersatta. (PM 10 jan 1919) 

Vid remissbehandlingen av utredningsförslaget blev mottagan
det positivt. Cheferna för I. och II. armefördelningarna tillstyrkte. 
Chefen för III. armefördelningen var mer tveksam och avvisade 
förslaget om en kurs för kasernofficerare. Han ville att den tek-. 
niska specialutbildningen skulle inskränkas till det oundgängliga 
därför att man annars fick luckor i förbanden genom kommende
ringar. Den allmänna meningen i svaren från armefördelningarna 
och truppinspektörerna var dock att en särskild teknisk officers
utbildning var nödvändig för att det svenska försvaret skulle 
kunna hålla en modern nivå. (Konseljakten försvarsdep. 1 feb 
1924 nr 88) Politiskt blev dock resultatet negativt. Betänkandet 
överlämnades till försvarsrevisionen varpå 1925 års försvarsbeslut 
medförde att saken förföll. 
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Mellankrigstiden: Knappa resurser och 
sänkta ambitioner 
Oavsett de begränsningar som de ekonomiska och politiska/opi
nionsmässiga förutsättningarna medförde, så gav läget efter det 
första världskriget möjligheter att tekniskt omstrukturera det 
svenska försvaret. Ser man till perioden 191 1936 i sin helhet 
kan man rentav hävda att nedskärningen av de stora armefördel
ningarna delvis förbättrade möjligheterna att tekniskt förnya den 
svenska krigsmakten. Genom bantningen av den militära organi
sationen öppnades vissa möjligheter att bygga upp en mer teknikin
tensiv organisation, bl a i form av ett flygvapen, men också inom 
delar av marinen och armen. Ett självständigt flygvapen byggdes 
upp genom 1925 års försvarsbeslut och konfirmerades och 
byggdes ut i ökad takt från 1936. 

Före 1925 hade generalstaben i hög grad lett arbetet med den 
tekniska förnyelsen inom armen. Efter 1925 följde de olika 
truppslagen egna vägar. Artilleriet motoriserades till viss del och 
kavalleriet prövade både pansarbilar och stridsvagnar. Från den 1 
jan 1928 togs stridsvagnsutbildningen om hand av Göta livgarde, 
som blev kärnan till de senare pansartrupperna. Inom kavalleriet 
fortsatte försöken med rörliga, motoriserade styrkor under 
1930-talet, s k  kavalleribilbataljoner. (H. Leche, Det svenska ka
valleriet, Sthlm 1979, s 105 ff) 

Under mellankrigstiden kom den tekniska utbildningen av offi
cerarna i Sverige att följa de gamla mönstren så långt anslagen 
medgav. Försök med utprovning av ny teknisk materiel förekom 
kontinuerligt, men en övergripande styrning och samordning sak
nades både på materiel- och utbildningssidan. Klyftorna mellan 
stormakterna och de mindre staterna i fråga om militär slagkraft 
ökade snabbt. I tekniskt hänseende, både i fråga om materiel och 
utbildning, var det svenska försvaret klart svagare 1939 än det 
hade varit 1914. 

Vapenofficerare blir tygofficerare 

Före 1937 företräddes materieltjänsten vid armens truppförband 
av vapenofficerare som hade fått en viss teknisk utbildning. Den-
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En radiostation på 1930-talet. Notera det charmanta regnskyddet. (Krigsarkivet) 

Trådtjänst demonstreras av Ing 3 vid en utställning 1927. (Krigsarkivet) 
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na bestod vanligen av en fyra månaders utbildning vid Carl Gus
taf stads gevärsfaktori i Eskilstuna och kortare allmänna kurser. 
Genom 1936 års försvarsbeslut fick vapenofficerarna vidgade 
uppgifter i samband med den ökade mekaniseringen av armen. 
Samtidigt ändrades benämningen vapenofficer till tygofficer, 
dock utan att utbildningen förändrades. (SOU 1944: 44 s 23 ff) 

Beredskapens strukturproblem 
Under beredskapen 1939-45 ökade de tekniska kraven på offi
cerarna avsevärt. Samtidigt var det svårt att hinna med grundläg
gande utbildning och vidareutbildning under den långa och tröt
tande beredskapstjänsten. Konflikten mellan beredskapskrav och 
utbildningsbehov var konstant. I de flesta fall fick beredskapens 
krav gå i första hand. Vad detta innebar för den tekniska förnyel
sen, planmässigheten i uppbyggnaden av nya krigsförband och för 
den långsiktiga kompetens- och kunskapsuppbyggnaden är inte 
svårt att föreställa sig. I själva verket kan man karaktärisera bered
skapen som en period då försvaret under en komprimerad och 
hektisk tid tillfördes massiva materiella resurser samtidigt som 
den grundläggande infrastrukturen i form av teknisk kunskap och 
kompetens, övning och samverkan i högre truppförband m m  
släpade efter. 

Omstruktureringen av krigsförbanden i riktning mot en mer 
teknikintensiv, differentierad och specialiserad krigsmakt fanns 
klart angiven i 1936 års försvarsbeslut, kodifierades under bered
skapen i försvarets femårsplan 1942 och fick sin definitiva ut
formning under efterkrigstiden (försvarsbesluten 1945-49). Ut
byggnaden av flygvapnet, luftvärnet, pansartrupperna, signal
trupperna m m  liksom ledningen, underhållet och nyanskaffning
en av vapensystem i krigsorganisationen krävde nu alltmer i form 
av specialiserad personal, inte minst på den tekniska sidan. 

Beredskapens organisatoriska och tekniska problem var stora. 
Inte minst svårt var det att effektivt utnyttja det enorma resurs
flödet och bygga upp motoriserade och mer teknikintensiva för
band på kort tid. På den tekniska sidan blev beredskapen en 
moderniseringsperiod av tidigare ej skådat slag. 

Under de hektiska beredskapsåren 1940-41 enbart armen 
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hade över 3 50 000 man under vapen i juni 1940 - sökte man 
nödtorftigt öka tygofficerarnas kompetens genom att infanteriets 
officerare fick samma kurslängd som övriga officerare (10 vec
kor). 1941 års försvars utredning föreslog sedan en mer fast orga
nisation genom en tygförvaltningsskola. Regeringen godtog detta 
och fick riksdagens bifall i juni 194 2. Försvarsutredningen ville 
överföra tygofficerarna till en egen kår men försvarsminister 
Sköld ville avvakta den utredning av försvarets förvaltning som 
hade tillsatts 1941. I gengäld fick militärbefälsstaberna förstärk
ningar genom extra "stabstygofficerare", vilka utbildades under 
18 månader, uppdelat på tre perioder. (SOU 1944: 44 s 24 ff) 

Fortifikationskåren 

Inom fortifikationskåren fanns sedan gammalt officers- och un
derofficersbefattningar inom det centrala militära befästnings
och byggnadsväsendet. 1941 års försvarsutredning ville inte vidta 
några organisatoriska förändringar av denna kår. Det betydde att 
man valde att hålla isär fälttygkåren, tygtrupperna och tygstaten 
och dessutom föreslog bildandet av en fjärde organisation, ar
meingenjörkåren, med en helt ny personalkategori. Som fortifika
tionsofficerare rekryterades i första hand officerare ur ingenjör
trupperna, vilka hade genomgått AIHS. Detta hade varit den 
enda framkomliga vägen för fortifikationen eftersom kåren i sig 
var liten och därför hänvisad till "ett livligt officersutbyte med 
ingenjörtrupperna" för att kunna upprätthålla en hög standard. 
En möjlighet var därför att bilda en gemensam officerskår, men 
detta avvisade utredningen med hänvisning till att tjänstgöringen 
hade blivit alltmer olikartad mellan fortifikationen och ingenjör
trupperna i fält. Att ingenjörtrupperna kontinuerligt lämnade 
över officerare till fortifikationen var dock inte lämpligt, menade 
utredningen, och föreslog därför att rekryteringsbasen för fortifi
kationskåren skulle utsträckas till hela armen. De formella kraven 
skulle vara studentexamen på reallinjen och genomgången fortifi
kationsofficerskurs. Även civilingenjörer, som ägde eller skaffade 
sig erforderliga militära kunskaper, kunde komma ifråga som 
officerare vid väg- och vattenbyggnadskåren eller som reservoffi
cerare. (SOU 1942: 1 s 215 ff) 
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Regering och riksdag tog utredningens förslag utan nämnvärda 
ändringar. (Prop 1942 nr 210, 3 särsk. utskottet 1942 nr 2) 

Även arme-, marin- och flygingenjörkårerna svällde under be
redskapen och fick genom riksdagsbeslut 1942 en något fastare 
organisation, dock av provisorisk natur. Regering och riksdag 
följde även här i stort 1941 års försvarsutredning. 

Armeingenjörkåren 

1940 fick armen möjlighet att på staten för fälttygkåren uppföra 
åtta tygingenjörer. Senare fick armeförvaltningens tygdeparte
ment bemyndigande att kontraktanställa nio luftvärnsingenjörer, 
tio motoringenjörer och fyra signalingenjörer fram till den 1 juni 
1942. 1941 års försvarsutredning föreslog att antalet armeingen
jörer skulle utvidgas och bli permanenta. Motiveringen var att 
armens vapenutrustning, mekaniska stridsmedel och tekniska 
materiel snabbt utökades. Behovet av armeingenjörer ansågs vara 
särskilt stort i fråga om motormaterielen, luftvärnets instrument, 
signalmaterielen och verkstadstjänsten. Ingenjörstjänsterna skulle 
bli fasta varför man fick överge kontraktsanställningar. Chef för 
armeingenjörkåren skulle vara en armeöveringenjör som tillsattes 
på förordnande om högst sex år. (SOU 1942: 1 s 168 f) 

Behovet av armeingenjörer var enligt utredningen 53 heltids
tjänster. Anställningskravet skulle i princip vara detsamma som 
gällde för tygingenjörerna vid fälttygkåren (SFS 1937: 672), men 
i fråga om motoringenjörerna ansågs kravet på högskoleutbild
ning i vissa fall kunna eftersättas. Inför en ordinarie anställning 
skulle generalfälttygmästaren, dvs chefen för tygkåren, pröva om 
armeingenjören skulle genomgå kompletterande militär utbild
ning. Utredningen trodde att två rekryteringsvägar skulle öppna 
sig; dels från fälttygteknikerna, vilka kunde vidareutbilda sig till 
värnpliktiga armeingenjörer och sedan vinna fast anställning på 
stat; dels från extraanställda ingenjörer vid armeförvaltningens 
tygdepartement. ( A a s 169 f) 
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Flygingen jörkåren 

Enligt 1936 års försvarsordning skulle antalet flygingenjörer i 
reserven vara 36 och samtliga vara flygutbildade. Dessa var vikti
ga för den tekniska kompetensen inom flygvapnet. Utvecklingen i 
början gick dock trögt. Flygingenjörerna i reserven blev i stor 
utsträckning engagerade i flygindustrin och kunde därför endast 
delvis tjänstgöra i flygvapnet. Flygvapnets expansion under be
redskapen ( om detta se K R Böhme, Svenska vingar växer, Flyg
vapnet och flygindustrin 1918-1945, kap 4, s 127-180) gjorde 
emellertid att behovet av flygingenjörer snabbt växte. 1941 års 
försvarsutredning ansåg att antalet flygingenjörer i reserven skulle 
begränsas till 20 och att en ny tjänsteklass - flygunderingenjörer 
- skulle tillskapas som en förstärkning. Dessa skulle uppnå löjt
nants grad efter två fullgjorda repövningar. Utöver detta tillkom
andra kategorier teknisk personal som trafikledare, fotografer,
montörer, elektriker och mekaniker. Även civila radiotelegrafis
ter anställdes under beredskapen. (A a s  617 ff) Bristen på stam
personal gjorde att flygvapnet fick anlita kontraktsanställd, civil
personal som en temporär lösning.

Försvarsutredningen ville dessutom organisera en central tek
nisk utbildningsanstalt för flygvapnet benämnd "flygvapnets tek
niska skola". Man pekade på svårigheterna att organisera utbild
ningen vid flygets verkstäder, där undervisningen inkräktade på 
den löpande verksamheten. Utredningen föreslog en lokalisering 
till F 1 i Västerås, en stampersonal på sju personer och kommen
derade lärare. Vid skolan skulle utbildas både officerare, ingenjö
rer och yrkesarbetare. 

Vid flygkrigshögskolan fanns även högre tekniska kurser, vilka 
ägde rum vartannat år. Utredningen föreslog en utökning av 
verksamheten så att flygkrigshögskolan skulle få en verksamhet av 
ungefär motsvarande omfattning som armens och marinens hög
skolor. Stampersonalen skulle utvidgas och skolan ledas av en 
överste som chef. (A a s  64 7 ff) 
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Mariningenjörkåren 

Även mariningenjörkåren expanderade under beredskapsåren. 
Den var äldre och mer fast organiserad än arme- och flygingenjör
kårerna och hade därför lättare att övergå till en utvidgad organi
sation. Kåren var uppdelad i två grupper, mariningenjörer och 
specialingenjörer. De senare saknade ofta både militär och ma
skinteknisk utbildning vid rekryteringen varför det tog lång tid att 
skola personalen för uppgifter som elektro-, radio-, artilleri-, 
torped-, minverkstads-, stations- och kemiingenjörer. Marinin
genjörerna rekryterades däremot från marinens kadettkår (marin
ingenjörskadetter som kommenderades till ingenjörsutbildning). 
1941 års försvarsutredning ville ha ett enhetligt system för antag
ning och utbildning av mariningenjörerna. Detta kunde vinnas 
genom en minskning av antalet specialiteter och genom jämnare 
och bredare befordringsmöjligheter för samtliga fackingenjörer. 
Grundläggande marin utbildning skulle således förenas med tek
nisk specialutbildning. Utredningen ville även utöka antalet ma
riningenjörer och föreslog att hela kåren skulle omfatta 104 fasta 
tjänster enligt följande: 

75 skeppsbyggnadsingenjörer 
8 artilleriingenjörer 
8 elektroingenjörer 
2 miningenjörer 
5 radioingenjörer 
4 torpedingenjörer 

Summa 102 mariningenjörer 

Av dessa skulle 36 tjänstgöra vid marinförvaltningen, 18 vid de 
rustade sjöstridskrafterna, fyra som lärare vid Sjökrigsskolan samt 
resten vid de fem marindistrikten. (A a s 464 ff, tabell s 467) 
Utredningen framhävde även de ökade kraven på specialistkun
skap, vilket motiverade inrättande av fler marindirektörtjänster 
(22 av 104 tjänster). Man ansåg inte heller det vara möjligt att 
bredda rekryteringen utöver den reguljära "studentvägen" därför 
att kraven på kvalificerad teknisk utbildning var höga och erfaren
heten visade att underbefälen hade svårt att hinna med och klara 
en utbildning "den långa vägen". Särskilt viktigt var det att 
marinen varje år fick ett antal platser vid de tekniska högskolorna. 
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Efter avlagd examen vid teknisk högskola antogs mariningenjörs
kadetterna som marinunderingenjörer på fast stat och kunde 
sedan avancera till mariningenjörer och marindirektörer. De som 
inte blev antagna till stampersonal överfördes till reserven som 
marinunderingenjörer. Här fanns således ett differentierat be
fordringssystem med syfte att ge stamanställningar till dem som 
placerade sig högst i årsklassen. Dessa tjänstgjorde därpå ett år till 
sjöss och sedan främst på tekniska förvaltningsposter och i stabs
tjänst. (A a s 4 70 f) 

Försvarets ingenjörutredning 

Trots beslutet om de tekniska officerarna vid femårsplanen 1942 
var organisationen provisorisk, särskilt inom armen. Försvarsmi
nister Sköld, som personligen hyste viss skepsis mot militärens 
egen förmåga till förnyelse och nytänkande, och därför gärna 
anlitade civila medarbetare för rationaliseringsuppgifter (se H 
Kellgren, Sex krigsår i Skölds skugga, Sthlm 1951 s 30) tillsatte 
därför i juni 1942 en försvarsväsendets ingenjörutredning. 

I denna insatte Sköld både militärer och civila experter, bl a 
ordföranden i statens ammunitionsnämnd, direktören Per E 
Gummeson, VD i Höganäs AB, gruvingenjör till utbildningen, 
ledamot av en rad krisutredningar och överstyrelsen för de tek
niska högskolorna; vidare televerkschefen, generaldirektör Håkan 
Sterky, med ett förflutet i ASEA, L M Ericsson och f d professor 
vid KTH i telegrafi, telefoni och radio; chefen för krigsmateriel
verket, gen.dir Stig Ödeen (KTH-väg och vattenbyggnad, egen 
ingenjörsbyrå 1930-42, många utredningsuppdrag) samt med en 
rad civilingenjörer som experter. På den militära sidan fanns bl a 
flygdirektören Otto Dahlin, marindirektören Birger Swenzen och 
överstelöjtnanten vid generalfälttygkåren Eric Gillner (artilleri
stabsofficer 1931-37, armeförvaltningens tygdep sedan 1939). 
Sekreterare var kapten Ingel Waden, försvarsstaben. Därmed var 
utredningens kompetens säkrad både på den civila och den mili
tära sidan. Militären hade redan vant sig vid ett utökat samarbete 
med ekonomiska och tekniska experter under beredskapen. Även 
stat, kommuner och näringsliv samarbetade under krigsåren in-
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tensivt för att klara folkförsörjningens och beredskapens krav. 
(Om detta se L Friberg, Styre i kristid, Sthlm 1973, avh. inom 
SUA V projektet). 

Provisoriska lösningar 

Försvarets ingenjörutredning fick omedelbart gripa tag i akuta 
beredskapsproblem och söka åstadkomma provisoriska lösningar. 
Det var en ovanlig uppgift för en offentlig utredning, men krigets 
och beredskapens krav var exceptionella. Under åren 1940-45 
undergick det svenska försvaret en gigantisk transformationspro
cess. Den kraftiga upprustningen med satsningar på moderna, 
slagkraftiga enheter inom alla försvarsgrenar gjorde att Sverige 
1945 hade en modern, och betydligt mer teknikintensiv krigs
makt än vid beredskapens början. På det tekniska området blev 
upprustningen och beredskapen något av en revolution. 

Utredningen diskuterade fortlöpande ingenjörorganisationen 
med representanter för armestaben och för försvarsstaben. För
hållandet till armeförvaltningen var en central fråga eftersom det 
tidigt stod klart att det just var organisationen av ingenjörpersona
len vid armen som var huvudproblemet. Både inom marinen och 
inom flygvapnet hade man reglerade anställningsförhållanden. 

1943 föreslog armeförvaltningen, på ingenjörutredningens för
slag, en övergång till extra-ordinarie befattningar som armeingen
jörer i stället för den tidigare kontraktsanställningen men ville 
inordna ingenjörerna i personalförteckningen under armeförvalt
ningens tygdepartement. Detta ogillade ingenjörutredningen som 
menade att man inte i förväg kunde binda sig för en sådan 
organisation. Dessutom tjänstgjorde en del av ingenjörpersonalen 
vid militärområdesstaber och truppförband och borde därför inte 
organisatoriskt tillhöra armeförvaltningen. I stället ville man upp
föra dem på armens personalförteckning under rubriken '' ingen
j örpersonal". (Skriv 2 7 /3 1943 t KM:t, vol 3, komm 802) 

Denna motsättning mellan armeförvaltningen och ingenjör
utredningen rörde synen på den civila ingenjörkompetensens roll 
på den militära sektorn. Utredningen ville ha en mer ledande och 
oberoende ställning för den civila ingenjörkadern. Denna skulle 
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ÖB, general Thörnell, inspekterar ett brobygge vid Kusfors i Västerbotten 1941. 
(Krigsarkivet) 

En brodel med brygga läggs ut "någonstans i Sverige" ca 1940-41. (Krigsarkivet) 
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organiseras självständigt och kunna vara verksam utan stark styr
ning från resp militära förvaltningar. Armeförvaltningen hade en 
annan syn och ville inordna ingenjörerna i sin egen förvaltning. 

Flyget mer attraktivt

1941 års värnpliktslag innebar en kraftig utvidgning av övningsti
den, bl a till 15 månader för vpl i specialtjänst vid armen och 
marinen (12 mån vid flyget) . Från civilt håll talade man nu om 
dålig anpassning av den civila ingenjörsutbildningen till militär
tjänstgöringen och brist på enhetlig teknisk specialutbildning vid 
vapenslagen. Statens industrikommission/krigsindustriavd. 
tryckte på under riksdagsbehandlingen av värnpliktslagen och 
överlämnade en PM till "försvarsutskottet" i vilken man uttalade 
farhågor för att vpl ingenjörer främst skulle söka sig till flygvapnet 
där utbildningen var 6 månader kortare (inkl. repetitionsövning
ar) än inom armen och marinen. Denna PM var undertecknad av 
televerkschefen Helge Ericsson och dennes efterträdare (från 
1942) Håkan Sterky. Ericsson var bl a ledamot av industrikom
missionen, statens organisationsnämnd och styrelsen för L M 
Ericsson. (Statens industrikommission PM 22/11 1941, komm 
802 vol 2) Även ingenjörutredningen noterade att lönenivån för 
armeingenjörer med examen från teknisk högskola låg lägre än 
motsvarande inom marinen och flyget, och föreslog en utjäm
ning. (PM t KM:t 26/2 1943) 

Inom flygvapnet infördes så från 1944 nya bestämmelser om 
flygingenjörernas anställning som innebar ett sänkt arvode från C 
24 till C 16 och fänriks tjänsteställning mot tidigare löjtnants. 
Detta var ett led i samordningen av löner och tjänsteställning 
mellan försvarsgrenarna men var negativt för dem som redan 
under 1942-43 hade börjat sin tjänstgöring enligt de gamla 
villkoren. Ett dussin flygingenjörsaspiranter, med den unge Curt 
Nicolin i spetsen, tillskrev nu ingenjörutredningen och begärde 
en ändring, vilket snart kom till stånd genom övergångsbestäm
melser. (Dnr 1-3/44, komm 802, vol 7 jan 1944). Denna episod 
visade att flygvapnet hade haft lättare att locka till sig ingenjörs
aspiranter än armen genom fördelaktigare villkor. 
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Massflykt av armeingenjörer 

Armeförvaltningen tryckte 1943 på hos försvarsdepartementet 
för att hindra en befarad massflykt av armeingenjörer till följd av 
att dessa inte fick några fasta befattningar. Särskilt viktigt var 
åtgärder för några av armens tekniskt mest moderna förband, bl a 
Göta pansarlivgarde och Bergslagens artilleriregemente (A 9). 
(Skr t KM:t 6/3 1943, avskrift, komm 802, vol 6) 

Ingenjörutredningen undersökte nu anställningsförhållandena 
för ingenjörer vid armeförvaltningen m fl tjänsteställen, vilka 
hade anställts före kriget. Utredningen hade sammanträden med 
en delegation från armeförvaltningens civilingenjörsförening. För
eningen presenterade statistik som belyste att vissa ingenjörers 
anställning gick så långt tillbaka i tiden som 1915-1936. Man 
visade även att 1936 års statliga lönekommitte hade uttalat sig 
mot kontraktsanställningar och för att lönerna för denna icke-or
dinarie personal borde tas på avlöningsanslag och inte på an
skaffnings- och underhållsanslag som dittills till stor del hade 
skett. Utredningen gick på samma linje och förordade hos K M:t 
att ingenjörlönerna successivt skulle överflyttas från sakanslag till 
avlöningsanslag. Man utgick dessutom från ett fortsatt stort be
hov av ingenjörer inom försvaret i fredstid och begärde att få en 
behovsberäkning från armeförvaltningen. (Skr 8/7 1943 t KM:t, 
komm 802 vol 3) 

Även fortsättningsvis tryckte ingenjörutredningen på hos KM:t 
för att få till stånd en stärkt teknisk organisation inom krigsmak
ten. I centrum för intresset stod armeförvaltningen, det blivande 
krigsmaterielverket och den nya armeingenjörkåren. Utredningen 
hävdade att löneredovisningen vid armeförvaltningen var svår att 
överblicka. Som det nu var avlönades t ex officerare med tekniska 
uppgifter dels av fälttygkåren, dels av respektive förband, dels av 
armeförvaltningen. För ingenjörerna fanns dessutom en hel flora 
av avlöningsarrangemang. Armeförvaltningens civilingenjörsför
ening ansåg dessutom att det fanns en rad högt kvalificerade 
specialingenjörer vid milon och truppförband som ännu inte hade 
säkra anställningar. Mot den bakgrunden ansåg man att även 
fredsorganisationen måste ha specialingenjörer för varje särskilt 
materielslag och dessutom truppförbandsingenjörer. (Skr 29/4 
1943, dnr 56/ 43, komm 802 vol 6) 
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Utredningen räknade med att det fanns 279 ingenjörer p,er den 
1 oktober 1943, vartill kom 102 fälttygtekniker vid AF/tygdep, 
varav 34 civilingenjörer och 53 vpl ingenjörer. Den samlade ingen
jörskompetensen på armesidan uppgick således till mer än 350 
personer vid denna tid, varav endast en bråkdel rymdes inom 
ordinarie avlöningsstat. Utredningen föreslog inrättandet av fler 
eo och ordinarie tjänster och större möjligheter att överflytta 
tjänster efter förändrade behov mellan tex armeförvaltningen 
och det kommande krigsmaterielverket. (Skr 4/11 1943 t KM:t, 
komm 802, vol 3) 

Konflikt armeledningen-ingenjör
utredningen 

lngenjörutredningen ställde höga kompetenskrav på ingenjörs
personalen. När KM:t på förslag av armechefen hösten 1943 
tillsatte 61 ingenjörstjänster i högre lönegrader protesterade ut
redningen emot att man på flera ledande befattningar hade place
rat "personer, som sakna varje dokumenterad teoretisk utbild
ning''. Utredningen menade att det var nödvändigt att hålla på 
strikta kompetenskrav och begärde att chefen för armen skulle 
avge specialmotiveringar för de personer som hade fått toppbe
fattningar utan styrkt kompetens. Det var en ovanlig åtgärd och 
något av ett misstroendevotum. Motiveringen var rakt på sak: 
"Det måste anses som självklart, att till ledande ingenjörsbefatt
ningar i statens tjänst ej kan utses person utan någon som helst 
teoretisk ingenjörsutbildning." I stället för att befordra militärer 
utan teoretisk skolning (av 17 motoringenjörer hade endast 3 
examen från tekniskt läroverk) borde armen vakantsätta tjänster
na och anställa ingenjörer på kontrakt, menade utredningen. Det

viktiga var att säkerställa den tekniska kompetensen, inte att fylla 
de beviljade tjänsterna. Allmänt ansåg utredningen att armeche
fens befordringsmodell stred mot grundläggande principer för 
hela statsförvaltningen. Jämförde man tex flygunderingenjörer 
med fyraårig kurs vid teknisk högskola, vilka fick lönegrad 16 
under tre års militär tjänst, med armeingenjörer i lönegrad 18-
24 och utan teoretisk utbildning, stod det klart att systemet var 
orättvist. (Skr 20/1 44 t KM:t, komm 802, vol 4) 
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Personalreaktioner 

Tillsättandet av militära "långvägare" på en rad högre ingenjörs
befattningar under hösten 1943 väckte stark kritik inom Statsver
kens ingenjörsförbund, som bl a anförde: "Gemensamt för samtliga 
bedömningsgrunder är att en kraftig uppvärdering skett av rent 
militära meriter, som sökandena tydligen måste besitta för att 
överhuvudtaget hava någon utsikt att erhålla förord. Detta gäller 
alldeles särskilt för signalingenjörerna och luftvärnsingenjörerna." 
Förordet gavs enligt en poängbedömning där militära meriter 
enligt förbundet gavs orättvist stor plats, särskilt som detta krav 
inte hade funnits med i annonser i Post- och inrikes tidningar. 
Förbundet ansåg att armeförvaltningen hade förfarit oriktigt och 
hade tillämpat oklara bedömningsgrunder, med en olämplig rela
tion mellan tekniska och militära meriter. Man appelerade till 
försvarets ingenjörutredning och menade att utredningen snarast 
måste framlägga ett förslag som säkrade den civila ingenjörskom
petensen inom· försvaret. Fortsatte rådande förhållanden en 
längre tid skulle försvaret helt förlora de värdefullaste ingenjörs
krafterna. (Skr 10/1 1944

1 
dnr 4/44 t KM:t, komm 802 vol 7) 

Uppskjutandet av 1942 års beslut om inrättandet av en armein
genjörkår ledde omedelbart till reaktioner bland den kontraktsan
ställda personalen. Ingenjörutredningens sekreterare, Bo Lager
gren från Statens Krigsmaterielnämnd, fick i januari 1943 ett brev 
från civilingenjör B Domeij vid armeförvaltningen, som mgående 
beskrev förhållandena, bl a att "vissa ingenjörer med anledning av 
de rykten som äro i svang om armeingenjörfrågans uppskjutande 
sonderat terrängen''. Domeij ansåg att det fanns en viss begrepps
förvirring kring "armeingenjör" och föreslog att begreppet endast 
skulle användas för ingenjörer som stod i kontakt med truppför
banden (ej förvaltningsingenjörer och verkstadsingenjörer). Han 
ville ha en provisorisk stat snarast med eo tjänster för att hindra 
vidare flykt av ingenjörer från armen. Saken blev inte bättre av att 
ingenjörspersonalens uniformsfråga inte var löst, vilket gjorde att 
de inte ens fick bära vanlig officersuniform: 

"Vidare föreligger det ett stort behov av att uniformsfrågan och därmed 
också frågan om tjänsteställningar löses med det snaraste. En högsko
leingeniör bär inte utan tvingande skäl nuvarande politrukuniform och 
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utsätter sig för civilas och militärers mer eller mindre medlidsamma 
löje. I synnerhet inte som t ex vpl krigskamrerare och kassörer bära 
vanlig officersuniform, vpl läkare, tandläkare och apotekare bära vanlig 
uniform med röd passpoal etc. Ingeniörernas arbetsuppgifter äro i regel 
betydligt mer militärt betonade än nyssnämnda personals." 

I fråga om tjänsteställningen för armeingenjörerna rådde enligt 
Domeij kaos: "I vissa fall anlägger vederbörande själv tjänsteställ
ning (tex kaptens tjänsteställning för miloingenjör). Missbruk 
förekomma emellertid och speciellt bland motoringenjörerna, 
som ju till 99 % icke äro högskoleingenjörer." Domeij anförde 
själv som exempel att en verkmästare och motoringenjör vid hans 
krigsförband på hans inrådan hade fått sergeants ställning men 
plötsligt hade befordrats till löjtnant några månader senare med 
motiveringen att det var brukligt. Det var hög tid för en revision, 
ansåg Domeij, och menade att alla armeingenjörer måste tilldelas 
en fast tjänsteställning. 

Armens materielinspektion 

Domeij föreslog inrättande av en armens materielinspektion med 
hög ingenjörskompetens och en general i ledningen. Denna skulle 
bli jämförbar med den nyinrättade armens motortjänstinspektion 
och betyda en stärkt teknisk kompetens och en självständigare 
ställning gentemot armeförvaltningen. Även andra fördelar skulle 
kunna nås: Besiktningsingenjörerna skulle genom detta arrange
ment kunna vinna bättre gehör hos truppen och chefen för armen 
skulle lättare kunna få sakkunniga besiktningsingenjörer till hjälp 
vid sina inspektionsresor. (Brev 15/1 1943, Komm 802 vol. 6) 

Marinen 

Inom marinen hade mariningenjörerna en etablerad ställning se
dan slutet av 1800-talet. Genom försvarets ingenjörutredning 
aktualiserades emellertid frågan om vissa tekniska officersbefatt
ningar lämpligen kunde ersättas av ingenjörpersonal. Därmed 
kom frågan att gälla gränserna mellan den aktiva officerspersona-
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len och ingenjörpersonalen och blev mer känslig. Kaptenen F 
Taube gjorde 1943 en undersökning av de tekniska minofficerar
nas tjänstgöring och arbetsuppgifter för ingenjörutredningen. 
Taube hävdade nu marinofficerarnas företräde och hade en utför
lig argumentering för detta (Komm 802

1 
vol. 6): 

"Några skäl, som tala för att de angivna arbetsuppgifterna skulle skötas 
bättre om de tekniska minofficerarna ersättas med ingenjörer, synas icke 
föreligga. Däremot har den tekniska utvecklingen medfört sådana krav 
på specialisering, att det inom olika gebit och framförallt inom det 
elektriska bör finnas god tillgång på specialutbildade ingenjörer och 
montörer. Denna personal bör dock stå under ledning av mera allround
betonade militärtekniska officerare, vilka dels äro fullt inne i tjänsten på 
flottans olika fartyg, dels äga sådan ingående kännedom om minmaterie
len att de veta huru fartyg och materiel skall kunna utnyttjas på sådant 
sätt att största effekt vinnes utan sjömilitära, taktiska och operativa 
synpunkter åsidosättas." 

I november 1943 tillsattes en utredning för att se över armens 
officersutbildning. Denna

1 
armens officersutbildningskommitte, 

är intressant här därför att den av försvarsminister Per Edvin 
Sköld fick direktiv att utreda behovet av en särskild högskola för 
hela försvarsväsendet med fyra avdelningar; en militärteknisk och 
tre allmänna för resp armen, marinen och flygvapnet. I direktiven 
ansåg Sköld även att särskilda tekniska linjer skulle kunna ordnas 
vid Krigshögskolan för de officerare som främst var avsedda för 
befattningar vid de stridande förbanden medan de högre kurserna 
vid AIHS kunde reduceras och i första hand skulle gälla högre 
befattningar vid staber, fälttygkåren och fortifikationen. En fördel 
med ett sådant utbildningssystem skulle vara att utbildningen i 
taktik och strategi i stort kunde bli gemensam vid en samlad 
militärhögskola. Allmänt ansågs det också vara viktigt att olika 
officerskategorier fick en utbildning i nära kontakt med varandra

1

vilket ökade förståelsen för truppslagens samverkan m m. (Utdrag 
ur försvarsprot. 5/11 1943) I förlängningen önskade Sköld även få 
prövat en samverkan mellan de militära forskningsverksamhe
terna och officersutbildningen. 

Denna fråga skall här inte följas vidare. Först 1961 fick för
svarsgrenarna en gemensam militärhögskola - under tiden hade 
organisationen för de tekniska officerarna utvecklats och stabili
serats, som vi skall se. 
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Internationell utblick 

Ingenjörutredningen undersökte även förhållandena i andra 
länder och lät genom försvarsstabens utrikesavdelning införskaffa 
information från Finland, Schweiz, Frankrike och USA. I Finland 
var den tekniska personalen på officersnivå mycket fåtalig och 
bestod av ett antal tygofficerare och ett antal ingenjörer vid 
pansartrupperna. (Rapport mil. att. Hfors 30/12 1942, komm 
802, vol 6) Från det ockuperade Frankrike rapporterade militär
attachen Du Rietz att den franska flygingenjörkåren stod på aktiv 
stat inom flygvapnet och hade samma tjänsteställning som övriga 
officerare. 

De kunde dessutom tillgodogöra sig tjänstgöring vid flygindu
strier och flygbolag som aktiv tjänst efter flygministerns godkän
nande. Utbildningen var femårig och ledde till kaptensutnäm
ning. Till reservingenjörkåren överfördes man efter avgång ur 
aktiv tjänst. Dit fördes även civilingenjörer som avlade särskilda 
prov. (Rapport 15/12-42) 

Militärattachen i Washington rapporterade i februari 1943 om 
ingenjörtruppernas organisation och hade för ändamålet besökt 
The Engineer School vid Fort Belvoir. Förutom vad som motsva
rade de svenska ingenjörtrupperna utbildades här hela armein
genjör- och flygingenjörregementen samt särskilda ingenjörstaber 
för högkvarteret, flyget och kommunikationsväsendet. (Rapport 
mil. att. 3/2 1943) 

I övrigt hade utredningen svårt att få fram relevant information 
från de krigförande staterna (Tyskland, Storbritannien, Sovjet 
m fl). Allmänt visade den internationella utblicken hur man i 
andra länder organisatoriskt hade löst sin ingenjörs- och under
hållsorganisation. Här fanns i princip tre olika lösningar: den 
amerikanska ''stormaktslösningen'' med utbildning regementsvis 
och en mycket stor apparat för underhållstrupper av ett slag som 
var närmast otänkbar för en småstat, vidare den "franska model
len" med långtgående integrering av de"tekniska officerarna" 
inom sina resp vapenslag samt "provisoriemodellen" av typ Sve
rige, Finland och Schweiz där man hade en svag teknisk organisa
tion och sökte sig fram med provisoriska lösningar i en bered
skapsorganisation. 
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Ingenjörutredningens förslag hösten 1944 

I sitt slutbetänkande föreslog försvarsväsendets ingenjörutredning 
inrättandet av särskilda underhåUstrupper om ca 36 000 man inom 
annen omfattande både reparations- och underhållstjänst. Samti
digt föreslog man en omorganisation av armeledningen så att 
armeinspektionen förstärktes och indelades i tre stabsorgan, en 
armeinspektion för de stridande trupperna, en underhållsinspek
tion och en utbildningsinspektion. Chef för underhållsinspek
tionen skulle vara en armekvartermästare, jämställd med armein
spektören och lydande direkt under chefen för armen. På så sätt 
skulle underhållstjänsten, enligt utredningen, få en ställning i 
armeorganisationen som motsvarade dess ökade betydelse och 
chefen för armen få till sitt direkta förfogande en förespråkare för 
hela underhållstjänsten. (SOU 1944: 44 s 77 ff) Underhållsin
spektionen skulle i sin tur bestå av fem avdelningar (träng, ingen
jör, intendentur, sjukvård, veterinäravd) (se diagram). 

Utredningen ville eliminera gränsen mellan intendentur- och 
tygmateriel och låta en inspektör för materielvårdstjänsten utöva 
tillsynen över all armemateriel. Chefen för ingenjöravdelningen 
skulle dessutom bli tjänstegrensinspektör i stället för generalkvar
termästaren (armens materieltjänst) och truppslagsinspektör för 
ingenjörtrupperna. Den nya organisationen motiverades med att 
armeinspektören regelbundet hämtades från de stridande trup
perna och inte kunde förväntas ha ett så ''levande intresse'' för 
underhållstjänsten som en armekvartermästare. Utredningen 
hade även ifrågasatt att ingenjörsinspektören skulle ha en tjänste
ställning som armekvartermästaren, eftersom han skulle bli "tek
nikens främste militäre målsman inom armeledningen' ', men 
hade stannat för ett enhetligt befäl. 

Utredningen föreslog skapandet av en rent militär fältingenjör
kår jämställd med övriga truppslag, bildad av fälttygkåren, ar
meingenjörer, ingenjörer vid armeförvaltningen m fl. Strävan 
skulle vara en hög teknisk nivå på denna kår, vilket skulle nås 
genom en kombinerad utbildning med teknisk högskola och offi
cersutbildning på ca sju år. Målet var en personalväxling mellan 
näringslivet och försvaret så att tekniska befattningar inom indu
strin skulle '' anses lika eller i vissa fall mer meriterande än den 
rena militärtjänsten". Som en konsekvens av detta synsätt skulle 
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även en rad högre befattningar vid de militära förvaltningarna 
öppnas för civila experter, t ex inom armeförvaltningen. (A a s  86 
ft) 

Utredningen var inte enig. Särskilda yttranden avgavs av de 
militära representanterna. Ledamöterna Dahlin (flyget) och 
Gillner (armen) vände sig mot den föreslagna organisationen och 
uttalade sig för en fortsatt civilmilitär ingenjörkår. En huvudmo
tivering var att den genomgripande omorganisationen av de mili
tära förvaltningsmyndigheterna, som hade skett 1943, inte så 
snart borde rivas upp. Denna organisation borde ges tid att stadga 
sig och finna sin form. (A a s  145 ft) De militära ledamöterna av 
utredningen ville således behålla den organisation som hade ska
pats under beredskapen. 

Försvarets ingenjörutredning blev inte färdig förrän hösten 
1944, remissbehandlades under 1945 och togs upp i konselj i 
januari 1946. Därvid beslöts om fortsatta provisoriska åtgärder på 
området och att utredningens betänkande och handlingar skulle 
överlämnas till 1945 års parlamentariska försvarskommitte för 
övervägande. (Statsrådsprot 18/1 1946, fö.dep ink diarium 7/10 
1944) Praktiskt betydde detta att ingenjörutredningen kom i,i fel 
tidsfas", med svårigheter att förverkliga utredningens förslag i en 
bantad fredsorganisation. Utredningens huvudförslag om inrät
tande av särskilda underhållstrupper, där arbetet skulle stå under 
tekniska officerares ledning, innebar dessutom krav på en omor
ganisation inom armen. Detta mötte, inte oväntat, starkt mot
stånd inom militärledningen. 

Negativ remissopinion 

Remissbehandlingen av utredningsförslaget blev omfattande. 
Opinionen var övervägande negativ till stora organisationsföränd
ringar. Däremot erkände man behovet av ökad ingenjörskompe
tens inom försvarsgrenarna, inkl förvaltningar och fristående 
myndigheter. 

Både försvarsstaben och chefen för armen gick emot bildandet av 
särskilda underhållstrupper under ledning av tekniska officerare. 
Båda avstyrkte förslaget om underhållsorganisationens organisa-
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tion och ledning, utvidgningen av reparationstjänsten och ingen
jörspersonalens inlemmande i denna organisation. I stället före
slog man inrättandet av en civilmilitär armeingenjörkår. Konkret 
betydde detta att den militära ledningen (generalen Swedlund 
undertecknade svaret på ÖB:s vägnar som tjf chef för försvarssta
ben) inte ville låta "ingenjörsofficerarna" få en likvärdig ställning 
med de reguljära officerarna, och ansvar för ett eget truppslag. I 
stället skulle underhålls- och reparationsuppgifterna fortsätta att 
ingå som integrerade delar av de olika truppslagen. 

Försvarsstaben ansåg att ingenjörutredningen hade föreslagit 
för stora organisatoriska förändringar och alltför mycket hade 
skilt på underhållstjänst och reparationstjänst. Det totala behovet 
av reparationspersonal beräknades till ca 36 000 man i krigsor
ganisationen, varav huvuddelen i reparationskompanier utanför 
den stridande truppen, och en mindre del medföljande truppen. 
Försvarsstaben ansåg att huvudprincipen borde vara att under
hållsförbanden organiserades i en sådan omfattning att de stri
dande styrkornas omedelbara behov tillgodosågs. Förslaget att 
minska de stridande styrkorna och sätta upp reparationsförband 
kunde man därför inte godta. Utredningens förslag om en över
föring av all ammunitionstjänst till trängen och all reparations
tjänst till tygtrupperna fann man däremot vara intressant, och 
ansåg att 1945 års försvarsutredning borde ta ställning till detta. 
Krigserfarenheterna hade dock medfört att man ville diskutera 
bildandet av ett enda '' enhetligt truppslag'', underhållstrupper, 
bildade av träng-, tyg- och intendenturtrupperna. Allmänt var 
försvarsstaben skeptisk till möjligheterna att göra goda truppoffl
cerare av de civila ingenjörerna, varför man även ville bibehålla 
fälttygkåren, som bestod av reguljära officerare med teknisk in
riktning: "Det torde vara ytterst problematiskt, om hos en och 
samma person kunnat förenas dels ett fullgott ingenjörtekniskt 
kunnande, dels färdigheter, som erfordras för en dugande 
truppofficer. Även om förutsättningarna härför i undantagsfall 
finnas, åtgår dock en avsevärd utbildningstid, innan ifrågavarande 
personal kan nyttiggöras för krigsmakten." (Högkv. försvarssta
ben t KM:t 5/1, Födep konseljakt 18/1 1946 nr 113, ingenjör
utredningen) 

Armestaben ansåg att ingenjörutredningen hade överdimen
sionerat reparationstjänsten och hänvisade till att 1943 års krigs-
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organisation upptog 21 000 man för armen medan utredningen 
ville utöka denna reparationspersonal med ytterligare 15 000 
man. Detta innebar en minskad slagkraft hos armen och stred 
mot statsmakternas intentioner om ett maximalt utnyttjande av 
folkets värnkraft, dvs så många soldater som möjligt i stridslinjen. 
Armestaben hade även resonemang om att krigsorganisationen 
utgick från ett minimum av militära reparationsorgan, dvs man 
skulle i första hand repliera på civila verkstäder och egna, större 
tygverkstäder. En armeingenjörkår förordades därför med en 
ständig växling mellan förvaltnings-, stabs- och trupptjänst, dvs 
en integrering i stället för specialisering. (Armestaben 30/12 
1944) 

Även chefen för marinen vände sig mot en minskning av den 
stridande personalen för att kunna utöka underhållsförbanden. 
Han anförde i övrigt behovet av en utredning av den tekniska 
tjänsten inom marinen, där man hade stora vakanser i fråga om 
specialutbildad teknisk personal och stod inför en snabb teknisk 
modernisering, inte minst inom kustartilleriet. (Ch f marinen 
29/12 1944) 

Också flygvapenchefen var kritisk och menade att det inte skulle 
gå att "helt militarisera den tekniska personalen" inom flyget 
Han föredrog den specialisering som redan hade skett och mena
de att utbildningstiden skulle bli orimligt lång om flygingenjö
rerna, och annan teknisk personal, även skulle bibringas en om
fattande militär utbildning. (Ch flygvapnet 20/12 1944) 

Liknande tankegångar fanns hos den övervägande negativa 
strömmen av remissyttranden från de militära förvaltningarna. 
Marinförvaltningen ansåg sig tex ha en väl fungerande organisa
tion efter en lång period av förändringar. Den motsatte sig helt 
utredningens förslag i fråga om marinen, och önskade själv få göra 
en utredning om mariningenjörkåren i syfte att motverka den 
stora bristen på mariningenjörer. (Marinförv. 22/12 1944) 

Försvarets f abriksstyrelse framkastade tanken på en enda per
sonalkår för all ingenjörspersonal inom armen, vilket man ansåg 
skulle öka befordringsmöjligheterna och medge en mer omväx
lande tjänst till båtnad för alla parter. Man var kritisk mot försla
get om underhållstrupper och menade att man i stället främst 
borde satsa på reparationstjänsten vid de stora armeverkstäderna. 
Allmänt förordade man specialiseringslinjen, dvs att armeingen-
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jörerna skulle ha civilmilitär ställning och endast i undantagsfall 
få befälsrätt som militär personal. (Fö. fabriksstyr. 29/12 1944) 

Statskontoret, som hade att granska utredningsförslaget på ut
giftssidan, ansåg att merkostnaderna var så stora att förslaget av 
det skälet inte kunde tillstyrkas. Minst 130 mkr skulle omorgani
sationen kosta. Därtill kom att ca 7 procent av varje årsklass 
värnpliktiga överfördes till reparationstjänsten, vilket man ansåg 
stred mot statsmakternas intentioner. Några "övertygande skäl" 
för en "militarisering" av ingenjörspersonalen hade dessutom 
inte anförts, ansåg statskontoret och avstyrkte förslaget. 

Statens organisationsnämnd ansåg att det var av största vikt att 
försvarets ingenjörspersonal fick en ökad kompetens. Flera under
sökningar, som nämnden hade låtit göra, hade visat att de nöd
vändiga kvalifikationerna saknades hos en del av den tekniska 
personalen inom försvaret. Nämnden var dock skeptisk till det 
angivna personalbehovet och menade att det moderna kriget 
ledde till allt större materielförluster varför reparationsbehovet 
snarare torde ha minskat. Sammanfattande ansåg nämnden att 
förslaget inte kunde läggas till grund för en proposition från 
regeringen utan att det var bäst att fortsätta med den organisation 
som hade skapats under beredskapen. (20/12-44) 

Tekniska högskolan i Stockholm föredrog en civilmilitär ställning 
för "ingenjörsofficerarna" men menade att 36 000 man i under
hållstrupper, jämfört med utlandet, inte var någon proportionellt 
hög siffra. Den tekniska tjänsten krävde allt större resurser i en 
modern krigsorganisation. Ingenjörerna borde antingen ges mili
tär ställning, som utredningen hade föreslagit, och inordnas under 
armens centrala ledning, eller en civilmilitär ställning och främst 
inordnas under armeförvaltningens tygavdelning. Utöver detta 
borde armeingenjörkåren få reglerade anställningsförhållanden 
för att hindra en omfattande avgång ur tjänst och för att inte 
hindra en nyrekrytering. (KTH 15/12-44) 

Svenska reservofficersförbundet ansåg att rekryteringsvillkoren 
även enligt det nya förslaget var sämre på armesidan är för flyget 
och marinen och trodde att detta skulle leda till svårigheter. 
Endast under tider med baisse i industrin skulle det finnas möjlig
heter att få fram tillräckligt antal armeofficerare. Därtill kom 
sämre befordringsmöjligheter ( ca 11 mot 23 procent i marinen 
fick regementsofficersbefordran). I stället anförde förbundet al-
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ternativet att kommendera officersaspiranter till de tekniska hög
skolornas 1 :a årskurs, sänkta krav i fråga om antalet befattningar 
som krävde civilingenjörsexamen, höjda löner och förbättrade 
pensioner. (20/12-44) 

Försvarsväsendets civilmilitära förbund stödde helt förslaget om 
en reguljär armeingenjörkår med fasta anställningar och ansåg 
även att ingenjörerna i förvaltningarna överlag skulle få fasta 
anställningar. Liksom många andra remissinstanser ansåg man 
dock att utbildningstiden sju år (teknisk högskola, officerskurs, 
krigshögskola) var för lång för ingenjörofficersbanan och menade 
att denna borde begränsas. (30/12-44) 

Statsverkens ingenjörsförbund ansåg att ingenjörsorganisationen 
inom försvaret måste byggas upp på en permanent bred bas, 
vidare att för anställning som tygingenjör endast fullgjord värn
pliktstjänstgöring skulle krävas ( dvs civila kunskaper var överord
nade), att fältingenjörernas militära utbildning skulle begränsas 
avsevärt och likna flygingenjörsaspiranternas, och att alla av för
svaret anställda ingenjörer gavs fastare anställningar för att trygga 
en framtida stark ingenjörsorganisation. (13/1-45) 

Sveriges industrif örbund ansåg utredningsförslaget vara ett steg i 
rätt riktning men trodde inte att försvaret skulle kunna konkurre
ra med industrin om de högre utbildade ingenjörerna. (14/12-
44) 

Sammanfattande var remissopinionen negativ till ingenjör
utredningens förslag men stödde dock tanken på en permanent 
och utvidgad ingenjörsorganisation inom försvaret. Både militära 
och civila remissorgan motsatte sig skapandet av en självständig 
ingenjörskår direkt under armeledningen i form av en utvidgad 
underhållsorganisaltion. Enligt förslaget skulle "ingenjörsoffice
rarna" bli reguljära officerare och leda en 36 000 man stark 
underhållsorganisation, vilket remissinstanserna överlag ansåg 
vara överdimensionerat. I stället föredrog man en fortsatt civilmi
litär armeingenjörkår med förbättrade anställningsvillkor och av 
en permanent status. 

149 



Armeingenjörkåren 

KM:t förordade i januari 1946 att försvarets ingenjörutrednings 
betänkande med remissyttranden skulle överlämnas till 1945 års 
försvarsutredning. Vid riksdagen 1946 föreslog regeringen en 
övergång till fastare anställningsformer vid armeingenjörkåren 
och fick riksdagens bifall. Fortfarande gällde dock en provisorisk 
organisation. Armeingenjörerna var uniformspliktig civilmilitär 
personal, som tjänstgjorde vid staber och förband samt i ett 
mindre antal vid armeförvaltningens tygavdelning, där även rent 
civila ingenjörer arbetade liksom vid de centrala tygverkstäderna. 
Chef för armeingenjörerna var en armeöveringenjör som förestod 
armeingenjöravdelningen vid armeinspektionens underhållssek
tion och även materielvårdsbyrån vid armeförvaltningens tygav
delning. (SOU 1947: 72 s 275 f) 

Försvarsutredningen föreslog nu en löneförhöjning för armein
genjörerna, för att likställa dem med marin- och flygingenjörerna, 
och inrättandet av en permanent, civilmilitär, organisation. Där
med följde man remissopinionen i fråga om 1942 års ingenjörs
utredning och även militärledningens önskemål. Liksom tidigare 
ville man ha två personalkategorier med eo-anställningar för per
sonal med lägre teknisk kompetens, med visad praktisk duglighet 
(gällde motoringenjörer), och anställningar som armeingenjörer 
av 1-3 graden för personal med genomgången teknisk högskola 
eller motsvarande (gällde främst vapen- och signalingenjörer). 
Den bantade, fredstida anneingenjörkåren föreslogs omfatta 71 
tjänster. 

Fälttygkåren 

Fälttygkåren hade ökat betydligt i numerär under beredskapen till 
följd av rustningarna och den utökade organisationen. Personalen 
tjänstgjorde vid armeförvaltningens tygavdelning, med underly
dande anstalt, och vid vissa staber och förband och upptog 1946 
62 officerare, 62 underofficerare och 26 .underbefäl. Försvars
utredningen ansåg att det var nödvändigt att personalstyrkan 
utökades bl a för att stödja utbyggnaden av den centrala militära 
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förvaltningen i vilken tekniska specialister som tygofficerarna var 
nyckelpersoner. Underbefälen skulle överföras till underhålls
trupperna medan antalet officerare beräknades till 115 och anta
let underofficerare (förvaltare) till 67, dvs en fördubbling av 
antalet fälttygofficerare. (A a s 266 ff) 

Avgörandet 1948 

1948 tog regering och riksdag ställning till 1945 års försvars
utrednings förslag om försvaret. Regeringsförslaget låg nu högre 
än utredningens, vilket även blev riksdagens beslut. (Prop 1948 
nr 206, St U 1948 nr 160, FK nr 25 s 116 ff, AK nr 25 s 122 ff) 
Ifråga om ingenjörsorganisationen rådde det enighet. Regeringen 
följde försvarsutredningen, avvisade ingenjörutredningens förslag 
till en större omorganisation och föreslog inrättandet av en per
manent, civilmilitär armeingenjörkår med anställningsvillkor som 
skulle vara likartade med marin- och flygingenjörkårerna. 

Försvarsministern Allan Vougt (s) godtog de föreslagna kom
petenskraven, vilket gav utrymme för lägre kompetenskrav för 
motoringenjörer i lägre befattningar. Frågan om kårens rekryte
ring på längre sikt ville försvarsministern lämna öppen och mena
de att armeingenjörkårens storlek hela tiden var beroende av 
storleken och inriktningen på de militära förvaltningarna. Totalt 
föreslogs nu 84 fasta tjänster vid armeingenjörkåren, vilket var 13 
tjänster fler än försvarsutredningens förslag. (Prop 1948 nr 206 s 
276 ff) Denna något ovanliga åtgärd, att regeringen föreslog 
högre anslag än en offentlig utredning, motiverades med att 
fredsorganisationen, enligt försvarspropositionen, inte skulle re
duceras så mycket som försvarsutredningen hade tänkt sig ( ca 
965 mkr för 1948/49 utökades till ca l 050 mkr). Försvarsbeslu
tet innehöll även en sammanslagning av armestaben och armein
spektionen och bildande av en armehögskola av armens högre 
skolor. 

151 



19 54 års utredning om fälttygkåren och 
armeingen j örerna 

1954 tillsattes på nytt en offentlig utredning för att ta upp organi
sationen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilför
valtnings organisation, armeingenjörernas ställning m m. Till ut
redningen knöts en rad militära experter. 

Utredningen ansåg principiellt att det var riktigt att minska 
antalet personalkårer på det tekniska området. Inom tygförvalt
ningen·fanns t ex vid många enheter dels de tekniska officerarna, 
dels civilmilitär personal. I vissa fall leddes den tekniska verksam
heten av en officer, i andra fall av en civilmilitär. Utbildningen för 
en stor del av personalen var förlagd till tygförvaltningsskolan. 
Det gällde både tyg- och underofficerare

1 
tygstatens personal och 

armeingenjörkadettskolan. Verksamheten krävde en intim sam
verkan mellan de olika personalkårerna, varför bildandet av en 
enda personalkår med gemensam chef syntes fördelaktig. Mot en 
sådan lösning talade dock en rad skäl, bl a svårigheter att få fram 
en övergripande ledning för utbildningen. I stället föreslog man 
inrättandet av två personalkårer, fålttygkåren under fålttygmäs
taren ( de tekniska officerarna) och tygtekniska kåren med arme
överdirektören som chef. (Fö 1954 s 33 ff) Däremot avvisades 
tanken att införliva de tekniska stabsofficerarna med general
stabskåren, bl a därför att denna skulle bli för stor genom att 
inkludera fortifikationsofficerarna, vilka hade en likvärdig utbild
ning. Man var även medveten om problemen att behålla de allra 
bästa tekniska stabsofficerarna för den tekniska tjänsten. Fick en 
sådan officer generalstabsförord var han normalt förlorad för den 
tekniska banan därför att befordringsmöjligheterna var bättre på 
annat håll. (A a s  37) 

Kompetenskravet på en armeingenjör på aktiv stat var examen 
från tekniskt läroverk för lägre lönegrad än A 21 (motsv kapten) 
och examen från teknisk högskola för högre lönegrader. Rekryte
ringen skedde främst bland de värnpliktiga som hade uttagits till 
utbildning som armeingenjör på reservstat. Rekryteringen var 
trög under perioden 1945-1955. Kravet på minst två års ingen
jörsverksamhet, varav minst ett år i armeingenjörsbefattning, för 
anställning på aktiv stat användes t ex aldrig. I stället fick man 
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rekrytera direkt bland värnpliktiga som hade genomgått armein
genjörskadettskola. En del armeingenjörer var dessutom civilin
genjörer, som helt saknade kadettskola. (A a s  28) 

Tygofficerarna rekryterades på andra vägar än de tekniska offi
cerarna och var normalt betydligt äldre. Kompaniofficerare med 
fallenhet för teknisk tjänst kunde efter minst sju och högst fem
ton års tjänst uttas till tygofficerskurs på ca två år med varvad 
praktik vid staber och förband. Därefter utnämndes de till tygof
ficerare. (A a s  21 ff) 

Mot utredningsmajoriteten reserverade sig armedirektören A 
G Kronvall som ansåg att tjänster för armeingenjörer obligatoriskt 
borde ingå i armetygförvaltningen och i större utsträckning än 
utredningen hade beräknat. Detta gällde särskilt sakavdelning
arna, vapen-, fordons- och elektroavdelningarna. Cronvall mena
de även att man hade gjort för litet åt rekryteringen av civilingen
jörer. En möjlighet kunde vara att låta utbilda armeingenjörer vid 
tekniska högskolor för högre tjänster. (A a s 112 fl) 

Försvarsbeslutet 1958 

Från 1958 togs fleråriga försvarsbeslut (1958, 1961, 1963, 1968 
osv) varvid kraven på långsiktsplanering och fasta ekonomiska 
ramar ökade. 1958 rådde enighet i riksdagen om anslagen. På det 
tekniska området betonades att utvecklingen tvingade fram kvali
tetshöjningar som gick ut över organisationens kvantitet. Kvanti
tativa nedskärningar inleddes nu inom främst marinen och flyg
vapnet. (Prop 1958 nr 110, rd årsbok 1958 s 176 fl) 

Regering och riksdag fattade nu även beslut om fälttygkåren, 
armeingenjörkåren och tygstaten. Vid dessa fanns 195 7 /58 föl
jande personaluppsättning 

Fälttygkåren 

60 officerare 
85 förvaltare 

Armeingenjörkåren 

26 armedirektörer 
68 armeingenjörer 

Tygstaten 

40 förvaltare 
85 tygverkmästare 

308 tyghantverkare 
438 armetekniker 
244 furirer 

12 tygskrivare 
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I linje med 1954 års utredning föreslogs bildande av två kårer, 
fälttygkåren, omfattande militär personal (tekniska stabsoffice
rare, tygofficerare, tygunderofficerare) och tygtekniska kåren (ci
vilmilitära armeingenjörer m fl). Vid omorganisationen skulle till
komma 23 nya tjänster. Av remissinstanserna var flertalet posi
tiva och omorganisationen tillstyrktes bl a av ÖB, armechefen, 
armetygförvaltningen och statskontoret. Även försvarsministern 
följde förslaget i stort men gjorde smärre justeringar i fråga om 
vissa utbyten av tjänster. I fråga om souschefen för tygtekniska 
kåren gick han dock emot militärledningen och menade att denne 
inte alltid behövde vara en militär. (Prop 1958 nr 110 s 154 ff) 

Även riksdagen följde förslaget och det innebar att "de tek
niska officerarna" definitivt hade inplacerats i försvarets organisa
tion. Hädanefter hade armeingenjörerna i princip fasta tjänster 
och ingick i den stora tygtekniska kåren. Chefsskapet över denna 
kår hade dessutom fått civil karaktär, trots att militärledningen 
ville ha en delad civil och militär ledning. 

Sammanfattning 

Det är nu tid att sammanfatta resultaten av denna undersökning. 
Vad först gäller gruppen "tekniska officerare" har visats att denna 
är en samlingsrubrik som har rymt många personalkategorier 
inom det svenska försvaret. Försvaret var tidigt ute med teknisk 
utbildning och var faktiskt pionjärer. Det är t ex talande att 
landets första 100 civilingenjörer utbildades 1842-69 vid Högre 
artilleriläroverket på Marieberg i Stockholm. Även senare stod 
den tekniska utbildningen vid artilleri- och fortifikationskurserna 
vid Artilleri- och lngenjörhögskolan på Marieberg (AIHS) högt 
och var bl a meriterande för en rad högre civila befattningar. 
Genom generalstabens tillkomst 1873, skapad efter mönster från 
Preussen, effektiviserades och systematiserades den militära ut
bildningen och planeringen. 

Genom härordningarna 1901 och 1914 professionaliserades 
den svenska officerskåren, blev heltidsanställd och fick en mer 
systematisk utbildning. Inom generalstaben bildades nya avdel
ningar varvid särskilt kommunikationsavdelningen och den tek-

154 



niska avdelningen fick betydelse för försvarets tekniska förnyelse. 
Före och under det första världskriget bedrev generalstaben en 
omfattande försöksverksamhet på det tekniska området (t ex flyg
plan, motorisering, signalmedel) och samordnade utbildningen 
på nya tekniska områden genom kurser m m. En offentlig utred
ning, 1918 års utredning om tekniska officerare, leddes av gene
ralstabsofficerare och föreslog en utvidgad verksamhet i form av 
specialkurser, inrättandet av ett tekniskt kompani per infanterire
gemente, fortsatta försök med motorfordon, granatkastare m m. 

Efter nedrustningsbeslutet 1925 släppte generalstaben sin sam
ordnande funktion på det tekniska området och truppslagen 
sökte sig fram på olika vägar utan samordning. Det gällde bl a 
armens försök med motoriserade och mekaniserade förband. Un
der beredskapen 1939-45 blev försvaret mer teknikintensivt 
med ökade behov av tekniskt kunnig personal. Tidigare fanns det 
en mariningenjörkår. Nu bildades en armeingenjörkår och en 
flygingenjörkår, vilka båda tillväxte snabbt. Genom tillkomsten 
av de självständiga truppslagen pansartrupper, signaltrupper och 
luftvärn m m  kunde den tekniska utbildningen av officerarna i 
hög utsträckning koncentreras till truppslagen själva. Vid fälttyg
kåren kvarstod dock en kår av tekniskt högkvalificerade officerare 
som normalt tjänstgjorde vid de högre staberna. 

1942 års ingenjörutredning föreslog på hösten 1944 inrättan
det av ett nytt truppslag, underhållstrupperna under ledning av 
"tekniska officerare". Majoriteten av remissinstanserna, civila 
och militära, föredrog en fortsatt satsning på de civilmilitära 
arme-, marin- och flygingenjörkårerna och specialingenjörer vid 
verkstäder, förvaltningar, förband m m. 

En intressant fråga var konflikten mellan officersprofessionen 
("militära skråintressen") och de mer civilt betonade "tekniska 
officerarna". På detta område var ledningen inom försvarsgrenar
na obenägna att jämställa civilingenjörer och ingenjörer med 
reguljära officerare utan ville att dessa även i fortsättningen skulle 
ha en civilmilitär ställning utan befälsrätt över större förband. 
Här segrade militärledningens synpunkter vid riksdagsbeslut 
1948 och 1958. 

Det bör dock sägas att militärledningen gärna främjade försva
rets tekniska förnyelse, men inte var beredd att ge ingenjörskom
petensen en självständig ställning, utan ville integrera denna per-
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sonal i krigsorganisationen på olika ställen. På förvaltnings- och 
på forskningssidan kom dock de civila specialisterna att få ett allt 
större inflytande under efterkrigsperioden, inte minst inom för
svarets forskningsanstalt (FOA, grundat efter ett riksdagsbeslut 
1944) och vid krigsmaterielverket där efterfrågan på civil teknisk 
och ekonomisk kompetens växte starkt under efterkrigstiden. 

Sammanfattande har denna studie visat hur mångskiftande 
begreppen teknisk officersutbildning resp "tekniska officerare" 
är, och har varit, inom det svenska försvaret. Utbildningen ute på 
förbanden har vid alla truppslag successivt blivit alltmer teknikin
tensiv. Samtidigt har försvaret utbildat tekniska specialister av 
olika slag för tjänstgöring vid staber, skolor och förband. Det har 
t ex gällt generalstabsofficerare, fortifikationen och fälttygkåren, 
intendenturen och arme-, flyg- och mariningenjörerna. Dessutom 
har de militära förvaltningarna rekryterat tekniska specialister av 
olika slag. Bilden är mångfacetterad och visar hur det svenska 
försvaret, trots ett ogynnsamt konkurrensläge gentemot den civila 
marknaden, har förstått att utnyttja de egna materielförvaltning
arna, den värnpliktiga personalen och officerskåren så att försva
rets teknik har kunnat vara i takt med tiden. En grundläggande 
förutsättning för detta har varit ett väl utvecklat samarbete med 
den civila sektorn, inte minst försvarsindustrin. 
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Summary 

Technology in Step with Tirne 

A Study of the Training of Technical Officers in Sweden 
1900-1960 
In a small, neutral country like Sweden military demands for high technical 
knowledge and competence have been great for a long period of time. Often the 
Swedish National Defence has developed its own weapons system and Sweden 
also has a long tradition in arms industries (arms production). Sweden has not 
been involved in a war since 1814. This situation has posed special problems in 
the technological fields, It has often been hard to follow technical developments 
and testing abroad and to modernize the National Defence in accordance with 
the latest war experiences and technological achievements. 

In this study emphasis is laid on the training of "technical officers" in the 
Swedish Armed Forces in the period 1900-1960. In addition, organisational 
developments are traced and analyzed as follows: 

1) The period 1870-1925: The Swedish General Staff and the Swedish Navy
Staff are leading and coordinating the training of technical officers as well as
tests of new technology in different fields,

2) The lntetwar Period 1925-1939: The disarmament decision of the Swedish
Parliament in 1925, lowered ambitions, different developments in the three
services (the Swedish Air Force had been established in 1925) but no
coordination.

3) World War Il 1940-1945: Great expansion in the training of "technical
officers", all three services got their own corps of engineers, more technical
officers in higher staffs (fortifikationen, fälttygkåren) and so on. The De
fence Plan of 194 2 is an expression of the new ambitions.

4) The period 1945-1960: The reforms of 1940-45 are consolidated, provi
sional organisational forms are transformed and finally get their solution in
the Defence Plan of 1958. Further expansion, especially in the fields of
construction and management.

The study centers around five corps within the Swedish Armed Forces: The 
Army, Navy and Air Force Corps of Engineers, technical officers in higher staffs 
and technical officers in the regiments (tygofficerare"). Among those the Army 
Corps of Engineers had special problems, such as a long period of prlvisional 
organisation, slower promotion than in the Air Force and the Navy, recruiting 
problems etc, 
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Införande av fältflygarkategorin 
Ronnie Larsson 

Inledning 

Allmänt 

Under andra världskriget ökade försvarskostnaderna kraftigt och 
rekryteringsproblemen var stora. Därför var det nödvändigt att 
förändra fredsorganisationen. En av de åtgärder som vidtogs för 
flygvapnets del var införandet av fältflygarkategorin. Denna ut
redning syftar till att klarlägga vilka överväganden som ledde till 
detta beslut. I huvudsak kommer tidsperioden 1936-1947 att 
behandlas från 1936 års försvarsbeslut till tidpunkten då flyg
vapnets organisation var som störst. 

Som historisk bakgrund tecknas även tiden före 1936. Utred
ningen avser inte att omfatta hela fältflygarepokens historia utan 
avgränsas i huvudsak till frågeställningar, som inverkade på infö
randet av fältflygarkategorin. 

Frågor som behandlas är följande: 

flygvapnets expansion 1936-194 7 med åtföljande personalbe
hov, 
ekonomins inverkan, 

- hur rekryteringsbehovet för försvaret kunde tillgodoses,
- vilken roll den allt modernare flygmaterielen spelade,

huruvida flygsäkerhetsfaktorer inverkade,
- varifrån initiativet till införandet av fältflygarkategorin kom,

om, och i så fall vilka, argument mot den nya flygförarkate
gorin som framfördes.

Förändringarna i flygvapnets organisation var inte en isolerad 
företeelse. Därför behandlas anknytningen till armen och ma
rinen i den mån sammanhanget så kräver. 
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Litteratur och källor 

Litteratur 

Ämnet har inte tidigare behandlats systematiskt i militärhistoriskt 
sammanhang. Vad gäller utbildning av flygförare finns ingen sys
tematisk framställning, men den har i memoarform tagits upp av 
B Bjuggren 1965, N Söderberg 1971 och A Ljungdal 1972. 
Söderberg tjänstgjorde bl a i utbildningsbefattning vid flygskolan i 
Ljungbyhed. Den ende som har behandlat något om utbildning 
av reservpersonal och fältflygare i verifierad form är G Odquist 
1979 i "Kungl Västmanlands flygflottiljs historia 1929-1979". 
Här avhandlar också E Holm i ett avsnitt om personalutveckling 
"flygvapnets nya kategoriindelning". Uppgifterna är belagda. 

I "Att flyga är att leva" 1975 av G Norrbohm och B Skogsberg 
finns uppgifter om de olika tidsperioder försvarets flygplan varit i 
tjänst, antalet omkomna i flygtjänst och lyckade fallskärmshopp i 
tidsperioderna 1915-1974 respektive 1926-1975 redovisas. 
Litteraturförteckning finns men inga uppgifter är knutna till spe
ciell källa. 

"Svenska vingar växer" 1982 av K-R Böhme innehåller i alla 
delar verifierade uppgifter. Här redovisas flygvapnets historiska 
utveckling 1926-1945 samt organisation, materielanskaffning, 
personal- och materielanslag utförligt för nämnd tidsperiod. Här 
finns dock inga uppgifter om utbildning. 

I den samtida debatten har inlägg av N G E Billing i "Tidskrift 
för reservofficerare" och av H Karen i "Ny militär tidskrift" 
använts. Här diskuteras förslagen till ny organisation. 

Källor 

Utredningen bygger huvudsakligen på källmaterial förvarat i riks
arkivet och krigsarkivet samt på Statens offentliga utredningar, 
riksdagstryck och statsliggare. 

I riksarkivet har det material, som återfinns i konseljakterna 
1946 och 194 7 granskats. Akten 1946 innehåller ett fåtal hand
lingar, bl a chefens för flygvapnet förslag till organisation för 
flygvapnet perioden 1947/48 - 1951/52 medan akten 1947 in
nehåller inkomna remissvar på 1944 års manskapsutredning. 

Vissa av handlingarna utgörs av avskrifter och har använts som 
klippexemplar, varför alla handlingar inte är kompletta. Till riks-
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arkivet har inte levererats något arkiv efter 1944 års manskaps
utredning. Utredningsarbetet har därför delvis försvårats. 

I krigsarkivet har försvarsstabens och flygstabens arkiv stude
rats. Där återfinns bl a överbefälhavarens särskilda anvisningar 
rörande flygvapnets krigsorganisation samt chefens för flygvapnet 
förslag till organisation för flygvapnet och reglerande bestämmel
ser för stamflygförare. Enligt rutinerna förstördes arbetshandling
arna, varför alternativa förslag med motiveringar endast med 
svårighet kan påvisas. Därför har strävan varit att försöka fylla 
luckorna genom intervjuer med generallöjtnant G Odquist och 
generalmajor G Falk. Vid tiden för handläggning av förslag till 
organisationsförändringar tjänstgjorde Odquist på flygstabens ut
bildningsavdelning och Falk var flygvapnets sakkunnige i 1944 års 
manskapsutredning. 

Underrättelser från flygledningen har utnyttjats för att belysa 
namnförändringen från stamflygförare till fältflygare. 

Historik 

Militärflyget före 1936 

Vid krigsutbrottet 1914 fanns vid vardera armen och marinen 
endast 3-4 flygplan. Genom beslut av 1914 års riksdag inlemma
des flyget i försvarsorganisationen och fastställdes till att omfatta 
27 spaningsflyplan för armen och 8 för marinen. Organisationen 
skulle vara genomförd den 1 januari 1916. 1 

Importsvårigheter under första världskriget hämmade den in
hemska flygplansproduktionen. Försvarsviljan var emellertid på 
grund av kriget hög i landet, och till armens och marinens förfo
gande ställdes ett antal enskilda flygplan. 2 1917 disponerade ar
men 42 flygplan varav 12 donerats och marinen 22 varav 14 
utgjorde donation. 3 Inom den fastställda försvarsorganisationen 
utökades antalet flygplan successivt. Efter första världskriget 
köptes överskottsmateriel från utlandet. 4

Genom 1925 års försvarsbeslut skapades den 1 juli 1926 det 
självständiga flygvapnet organiserat på ledning, fyra flygkårer, 
flygskola i Ljungbyhed och två centrala verkstäder. Från armen 
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och marinen överfördes 56 krigs- och 40 skolflygplan. Fram till 
1931 skulle flygvapnet utrustas med 229 flygplan. 5 Planerna kom
dock inte att hålla, eftersom anslagen urholkades av fördyringar 
till följd av modernare materiel.6 I början av 1935 fanns jämfört 
med det i 1925 års försvarsbeslut planerade antalet flygplan drygt 
hälften. Bombflygplan saknades helt och bristen på jaktflygplan 
var stor.7 

Med 1936 års försvarsbeslut jämställdes flygvapnet helt med 
de övriga försvarsgrenarna genom införandet av flygstab, egen 
kommandoexpedition samt kadettutbildning. Förbanden be
nämndes flottiljer och skulle bestå av fyra bomb-, en jakt- och två 
spaningsflottiljer. Det var alltså först efter 1936 års försvarsbeslut 
som rena jaktförband bildades. Före denna tidpunkt hade förban
den utgjorts av blandade kårer. FS, som tillkom 1938, blev flyg
vapnets första rena jaktflottilj. 8 Antalet flygplan fastställdes till 
257, uppdelade på 150 bomb- (torped-), 45 jakt- och 52 spa
ningsflygplan. 9

Rekrytering av flygförare 

Från armen och marinen rekryterades de första militära flygförar
na. Alla var officerare. 10 Vid första världskrigets utbrott var anta
let utbildade endast fem. Eftersom brist rådde på militära flygfö
rare kontraktsanställdes därför ett antal civila. Sammanlagt fanns 
inom Sverige vid denna tidpunkt ca 20 flygförare med tilldelade 
aviatörsdiplom.11 På grund av flygets expansion under första 
världskriget räckte inte de från armen och marinen kommendera
de officerarna till. En vidgad rekryteringsbas erfordrades. Därför 
gavs 1916/17 möjligheter till flygförarutbildning för underoffice
rare, underbefäl och värnpliktiga. Det fast anställda manskapet 
avsett för flygmekanikertjänst blev också en god rekryteringskälla 
för flygförare.12

Enligt 1925 års försvarsbeslut skulle huvuddelen av den flyg
tjänstgörande personalen utgöras av från armen och marinen 
kommenderad personal. Frågan om direktrekrytering av officera
re till flygvapnet lämnades öppen eftersom man med hänsyn till 
flygvapnets ringa omfattning tillsvidare ansåg transportförfaran
det tillfyllest. De som inte erhöll tjänst på stat i flygvapnet eller 
som inte önskade detta återgick efter kortare eller längre tid till 
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sin försvarsgren men förblev för viss tid krigsplacerade i flygvap
net. Även de som erhållit fast stat i flygvapnet kunde under vissa 
förutsättningar och inom sex år erhålla återtransport till sin ur
sprungliga försvarsgren. 13 Övergång till flygvapnet från armen 
och marinen av kvalificerade officerare begränsades av ovillighet 
från officerarnas sida eftersom karriärmöjligheterna i flygvapnet 
var sämre. Flygvapnet saknade före 1936 formellt egen stab och 
kunde därför inte erbjuda samma möjligheter som gällde för 
officerarna i armen och marinen. 14 

Sammansättningen av flygvapnets officerskår blev heterogen 
eftersom grundutbildningen genomförts vid olika vapenslag. Det
ta utgjorde grunden för interna stridigheter vilket kom att försvå
ra utvecklingen. Vidare var det ofördelaktigt för armen och ma
rinen med ständigt kommenderad personal till flygvapnet. 15 På 
grund av dessa olägenheter påtalade 1930 års försvarskommis
sion, att den från armen och marinen kommenderade personalen 
borde inskränkas till det antal som erfordrades vid flygförbanden 
för direkt samverkan med de övriga försvarsgrenarna. 16 

Flygvapnets fast anställda manskap rekryterades till en början 
också från armen och marinen, och vissa uttogs till flygförare. 
Volontärerna rekryterades däremot från början dir�kt till flygvap
net. 17 Efter genomgången utbildning vid vicekorpral-, korpral
och furirskola, cirka fyra år, uttogs de bästa efter frivilligt åta
gande till flygutbildning. Från denna katerori rekryterades däref
ter personal för utbildning till officer. De som inte kvalificerade 
sig fick istället utbildning till underofficer. 18

I flygvapnet infördes genom 1925 års försvarsbeslut reservoffi
cerare i flygförartjänst. De första påbörjade sin utbildning 1927 . 19 

Denna kategori kom därmed att utgöra flygvapnets första direkt
rekryterade officerare. 20 Motiven var ekonomiska: organisationen 
behövde inte utökas och civilflyget kunde förses med kvalificerad 
personal. Man ville förhindra avgångar av värdefull stamper
sonal. 21 

Rekrytering av flyglärare 

Det finaste en flygförare kunde bli på den tiden var flyglärare och 
därför var det inga problem med rekryteringen till denna katego
ri. Vid flygskolan ansåg man, att flyglärarna var bästa flygförarna 
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eftersom de flög mest. Den flygtjänst som bedrevs vid övriga 
flygförband sågs mer eller mindre över axeln. Förutsättning för 
uttagning var dock genomförd jaktkurs till vilken endast de bästa 
kommenderades. Denna differentiering av flygförarna var ett arv 
från första världskriget, då flygaress som Richthofen m fl spred 
glans åt jaktflyget. 22 

Sammanfattning 

Den personella och materiella utvecklingen samt flygets organisa
toriska expansion präglades av arvet från första världskriget, då de 
många olika personalkategorierna i flygförartjänst tillkom, samt 
av ekonomiska problem. Sammansättningen av flygvapnet med 
personal grundutbildad i olika försvarsgrenar skapade motsätt
ningar vilket försvårade utvecklingen. 

För att få tillgång till erforderligt antal flygförare utan att 
behöva utöka fredsorganisationen samt för att förse civilflyget 
med piloter och därmed minska avgångarna av stampersonal 
infördes genom 1925 års försvarsbeslut kategorin reservofficerare 
i flygförartjänst. 

Kommendering till tjänst som flyglärare var attraktiv och förut
satte genomförd jaktkurs. Endast de bästa uttogs för denna ut
bildning. 

Flygvapnets expansion 1936-1947 

Flygplansanskaffning och förhandsutbyggnad 

Anskaffning av flygmateriel enligt 1925 års försvarsbeslut verkar 
ha skett utan djupare analys. Någon egentlig materielplan hade 
aldrig utarbetats, utan underlaget lär ha tillkommit över ett 
grogglas.23 

1936 års försvarsbeslut fattades på andra grunder. Åt 1933 års 
flygkommission uppdrogs att klarlägga riktlinjerna för planering 
av materielanskaffningen. Resultatet visade sig i att politikerna på 
ett annat sätt än tidigare var beredda att bevilja medel för de av 
riksdagen fattade besluten. Trots detta inträffade, som efter 1925 
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års försvarsbeslut, att fördyringar urholkade anslagen samt att 
flygvapnet hävdade att materielanskaffningen måste göras enligt 
försvarsbeslutet. 

Under inverkan av det utrikespolitiska läget löstes emellertid 
knuten, och statsmakterna tillsköt redan första budgetåret ytterli
gare medel.24 1939/40 beviljades anslag i sådan omfattning, att 
flygvapnet kunde byggas ut vida mer än vad som krävts inför 
1936 års försvarsbeslut. Då hade man begärt 9 flottiljer och 540 
flygplan, men beslutet blev 7 flottiljer och 257 flygplan. 1939/40 
beslutade emellertid riksdagen, att flygvapnet fram till 1944 skul
le byggas ut och omfatta 17 flottiljer och I 018 flygplan.25 Denna
delvis oförutsedda expansion medförde på grund av kriget svårig
heter med materielanskaffningen. Efter stora ansträngningar 
köptes flygplan från USA, England, Tyskland och Italien samti
digt som en inhemsk produktion genomfördes på licens samt 
genom utveckling av egna konstruktioner. Flygplanbeståndet 
kom därigenom att bestå av ett relativt stort antal flygplantyper 
av varierande kvalitet. Ett exempel utgjorde sorgebarnet Ca
proni.26 

Tabell 1. Flygande förband enligt riksdagsbesluten 19 2 5 - 1944 

Riksdags- Bomb Jakt Spaning Summa Krigs-
beslut torped flygplan 

1925 4 blandade kårer 4 229 

1936 4 I 2 7 257 

1940 4 3 3 10 596 

1941 5 3 3 11 596 

1942 7 6 3 16 959 

1944 7 7 3 17 1 018 

Tabell I visar flygvapnets förbandsuppbyggnad och beslutad 
krigsflygplananskaffning. Flygvapnet hade 194 7 kvantitativt nått 
sin största personella och materiella styrka. Riksdagen beslutade 
1948 att flygvapnets organisation inte fick utökas ytterligare. 27

Flygplanbeståndet kom att bli mycket heterogent under tidspe
rioden 1936-1947. Även om man räknar olika versioner av 
samma flygplantyp till en kom under angiven tidsperiod skolflyg-
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plansystemet att innehålla 9 typer i tjänst, jakt- 10, torped- och 
spaning- 11, bomb- och attack- 9 samt transportsystemet 7 olika 
typer.28 För underhållstjänsten innebar detta givetvis stora svårig
heter och det är lätt att inse att de betingade extrakostnaderna 
skulle skjuta i höjden. Konsekvenserna för utbildning, flygsäker
het, beredskap och därtill förknippad ekonomi kommer att be
handlas i senare kapitel. 

Personalbehov 

Den enorma expansion som beskrivits i föregående avsnitt skedde 
dock inte utan problem. Att på tio år, med koncentration till 
senare delen av perioden, bygga upp en organisation mer än två 
och en halv gång så stor som var planerad 1936 krävde stor 
personaltillgång på alla nivåer. Personalkadrarna kunde inte ut
ökas så snabbt som behövdes för uppsättning av nya förband. 
Materielanskaffningen gick snabbare än tillförseln av personal. 
Speciellt saknades personal till ledningsfunktionerna. Officerare 
krävdes för dessa uppgifter och kravet var, att alla skulle vara 
flygutbildade. 29 Reservofficerarna kom därför att få stor betydel
se för att fylla vakanserna vid flygförbanden. Vid mobilisering 
skulle huvuddelen av förbanden uppsättas med reservpersonal.30 

Enligt 1942 års försvarsbeslut och efterföljande påökningar skulle 
antalet reservofficerare uppgå till 525 varav 260 i flygtjänst.31 

Under beredskapstiden kom en stor del av reservpersonalen att 
ständigt tjänstgöra vid flygförbanden varav en del i direkt ledande 
befattningar. 32 1941 års försvarsutredning utgick i sina kostnads
beräkningar från att 2/3 av flygvapnets samtliga reservofficerare, 
särskilt de flygutbildade, skulle fullgöra frivillig tjänstgöring tills 
behovet av officerare på stat var täckt.33 Eftersom personalsitua
tionen under uppbyggnadsskedet var svår, gavs från 1937 möjlig
het för reservofficerare, trots deras kortare utbildningstid, att 
övergå på stat. Dessutom övervägde 1941 års försvarsutredning 
möjligheten att återuppta överföring av officerare från armen och 
marinen till flygvapnet. 34

Som tidigare nämnts, utbildades värnpliktiga flygförare med 
början 1916/17. Utbildningen av denna kategori upphörde när 
reservofficersutbildningen i flygvapnet tagit fasta former vilket 
inträffade i slutet av 1920- eller början av 1930-talet. Totala 
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antalet utnämnda reservofficerare flygtjänst under perioden 
1928-1935 framgår av tabell 2.35

Tabell 2. Totalt antal utnämnda reservofficerare i flygtjänst 
1928-1935 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

12 18 23 31 39 44 52 59 

Orsaken till avskaffandet av värnpliktiga flygförare var, att färdig
heten inte tillfredsställande kunde bibehållas under längre tid 
efter tjänstgöringstidens slut och att de därför inte var användbara 
i krigsförbanden. 36 Med anledning av krigsutbrottet återupptogs 
flygutbildningen av värnpliktiga 1939 för att snabbt få fram flyg
förare. Reservofficerarna kom att täcka vakanserna på stamoffi
cerarna och de värnpliktiga flygförarna luckorna som uppstod 
bland reservofficerarna.37 Reservofficerarna kunde dock inte ut
nyttjas i högre befattningar utan fick täcka vakanserna på förban
den upp till kaptensnivån. Därigenom kunde vissa officerare på 
stat frigöras från förbanden för att tjänstgöra på staberna. 

Av beredskapsskäl hade det varit önskvärt, att all personal i 
krigsförbanden hade utgjorts av stampersonal. Detta skulle emel
lertid medfört sådan utökning av flygvapnets stater, att dels kost
naderna skulle blivit för höga och dels uppfyllnaden av staterna 
skulle tagit för lång tid.38 

Utöver det akuta behovet av personal, betingat av beredskapen 
under andra världskriget samt beslutad organisationsutökning, 
fanns från politikernas sida en strävan att undvika kostnadskrä
vande bindningar för framtiden. Med tanke på att kriget så små
ningom skulle upphöra ville man skapa elasticitet i personalorga
nisationen genom att inte binda sig för alltför många anställda 
med fullmakt. Man skulle eftersträva en balansgång mellan en 
rationell och funktionsduglig organisation med hög beredskap, 
vilken i sig krävde en stor del fast anställd personal, och låga 
kostnader med så små bindningar för framtiden som möjligt. Vad 
gällde officerare och underofficerare på stat ansåg man, att detta 
system måste bibehållas för att inte äventyra rekryteringen. 39

Det under tidsperioden 1936-194 7 för flygvapnet framräk
nade personalbehovet för i denna utredning aktuella kategorier 
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samt det verkliga utfallet framgår av bilaga 1. En överrekrytering 
av manskap i flygvapnet utom vad gällde flygförare hade gjorts 
medan en bristsituation förelåg för övriga kategorier. Bland dessa 
var rekryteringen av reservofficerare bäst. Civilflyget hade inte 
användning av alla sina piloter under andra världskriget. Utbildad 
reservpersonal tjänstgjorde därför frivilligt i stor utsträckning un
der hela beredskapstiden. Med hänsyn till beredskapsfaktorn ut
gjorde bristen på officerare och underofficerare samt att en stor 
del av flygförarna var korttidsanställd personal de värsta olägen
heterna. 

Sammanfattning 

Under andra världskriget beslutade riksdagen om en avsevärd 
utbyggnad av flygvapnet utöver vad som fastställts i 1936 års 
försvarsbeslut. Utvecklingen gick så snabbt, att personal inte kun
de rekryteras och utbildas i erforderlig omfattning. Bristen på 
officerare och underofficerare på stat var påtaglig och reservoffi
cerarna kom därför att spela en betydande roll. För att kunna 
bemanna det snabbt utökade flygplanbeståndet återinfördes 
värnpliktiga flygförare. 

Statsmakterna strävade efter att skapa elasticitet i personal
organisationen för att kunna åstadkomma smidiga anpassningar 
efter rådande läge. Därför gjordes stora satsningar på korttidsan
ställd personal. 

Ekonomiska faktorer 

Materiel 

Till skillnad från vad som hände efter 1925 års försvarsbeslut var 
det efter krigsutbrottet politikerna som ville skynda på utbyggna
den av flygvapnet utöver vad som fastslagits 1936. Tillförseln av 
modernare och därmed dyrare materiel inrymdes inte i de tidi
gare beslutade anslagen, varför tilläggsanslag fortlöpande bevil
jades. På grund av kriget var det stora svårigheter att köpa flyg
plan och flygmateriel från utlandet. Möjligheterna att under be-
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redskapsåren genom import och inhemsk produktion anskaffa 
den önskade materielen blev därför gränssättande. Försvaret fick 
under beredskapsåren fritt inom anslagsperioden disponera de 
tilldelade medlen till skillnad mot vad som gällt under 
mellankrigstiden. 40 

Personal 

Flygvapnets personal indelades i officerare och underofficerare, 
båda med fullmakt, dvs anställda med rätt till pension, i stam
manskap uppdelat på yrkesgrenarna flygplan-, signal-, vapen- och 
torpedmekaniker, trupputbildare, expeditionsbiträden och sjuk
vårdare samt värnpliktiga. Stammanskapet räknades till den fast 
anställda personalen men anställningen innebar kontrakt på fyra 
år med möjlighet till förlängning årsvis upp till 34 års ålder.41 För 
att underlätta övergången till civilt arbete erhölls civilanställ
ningsförmåner. Undantag utgjorde överfurirerna som sedan 1942 
var anställda på stat. Marinen hade i detta hänseende varit före-· 
gångare och infört anställning på stat för högbåtsmän redan 1925 
och därav haft goda erfarenheter. Armen fick sina överfurirer 
1944.42 Möjligheten, att årsvis förlänga kontraktet gynnade flyg
vapnet eftersom färre behövde utbildas och rekryteringsbehovet 
därför minskade. Löneläget i den civila delen av samhället var 
emellertid bättre än i försvaret. Därför slutade flertalet av stam
manskapet redan efter första kontraktstidens utgång. Den stora 
genomströmningen av personal medförde onödiga rekryterings
och utbildningskostnader. Samma förhållanden gällde för armen 
och marinen där anställningsförhållandena var likartade. Rekryte
ringen av flygförare från stammanskapet bidrog till att öka ge
nomströmningen och medförde att personalen dubbelutbildades 
med extrakostnader som följd. 43 

Reservofficerarna och vissa värnpliktiga svarade för en dyr post, 
eftersom de inte för längre tid efter genomförd flygutbildning 
förblev användbara i krigsförbanden. Reservofficerarnas anställ
ning var dock fördelaktigare för flygvapnet än de värnpliktigas, 
eftersom de förra hade längre tjänstgöringsskyldighet i fred ge
nom obligatoriska repetitionsövningar vartannat år. Många var 
dessutom anställda vid civila flygbolag och kunde därigenom 
bättre upprätthålla kraven för användbarhet i krigsförbanden.44
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Politikernas ambition, att försöka effektivisera försvaret och att 
samtidigt hålla personalkostnaderna nere, kan spåras i de statliga 
utredningarna. En av dessa var 1944 års manskapsutredning. I 
den växande försvarsorganisationen kom personalkostnaderna att 
omfatta en allt större andel av totalanslaget. 

Tabell 3. Personalkostnader under perioden 1936/37-1947/48 
(mkr) 

Budgetår 

1936/37 
1940/41 
1942/43 
1946/47 
1947/48 

Anslag 

28,0 
252,8 
209,4 
251,l 
252,0 

Därav för 
personal
kostnader 

2,8 
9,7 

23,6 
39,0 
53,7 

Personalkostnader 
i procent av total
anslaget 

10,0 
3,8 

11,3 
15,3 
21,3 

I tabell 3 visas flygvapnets anslag och personalkostnader under 
perioden 193 6/3 7 -194 7 I 48. I personalkostnaderna ingår avlö
ning till all personal, familjebidrag, resor och traktamenten, eki
peringsersättning, rekrytering, mathållning och sjukvård.45 Av
tabellen framgår, att personalkostnadernas andel av totalanslaget 
markant ökade under perioden. Den låga siffran 1940/ 41 torde 
bero på att personaluppsättningen vid detta laget var liten i 
förhållande till materielanskaffningen. Av tabellen i bilaga 1 
framgår, att personalen 194 7 /48 kraftigt ökat jämfört med 
1940/41. 

Försvarsutgifternas andel av bruttonationalinkomsten var un
der beredskapstiden ca 6 %.46 Statsmakternas önskan, att åstad
komma elasticitet i personalorganisationen, måste därför ha inne
burit att man avsåg, att efter kriget minska försvarsanslagen. 
Eftersom personalkostnaderna fortlöpande kraftigt ökade, vore 
det olämpligt att binda sig för en organisation som inte kunde 
anpassas efter tidens krav, dvs minskas efter kriget. I försvarsan
slagen ingick inte pensionerna. Dessa betalades av statsbudgeten 
utöver anslagen. Detta talar ytterligare för, att regeringen inte 
ville binda mer personal med anställning på stat än vad som var 
absolut nödvändigt. 
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Sammanfattning 

Den utrikespolitiska situationen medförde att politikerna skynda
de på flygvapnets utbyggnad. Erforderliga medel tillsköts fortlö
pande. Gränssättande blev möjligheterna till köp av flygmateriel 
utomlands samt de egna produktionsmöjligheterna. Statsfinan
siella hänsyn samt såväl politkernas som militärens önskan att 
effektivisera organisationen medförde statliga utredningar. Från 
politikernas sida såg man till konsekvenserna efter krigsslutet och 
ville med en elastisk organisation kunna anpassa kostnaderna 
efter rådande förhållanden. 

Utbildning och rekrytering 

Utbildning 

Officerare 
Det fanns två vägar att rekrytera officerare på stat i flygvapnet. 
Rekryteringen kunde ske dels långa vägen via det flygande man
skapet dels genom direktrekrytering av studenter. Direktrekryte
ringen av officerare kom att bli början till en föryngring av offi
cerskåren. Efter tre års utbildning skedde utnämning till fänrik 
och efter ytterligare tre år utnämning till löjtnant.47 Bristen på 
officerare under beredskapstiden medförde att fänrikar tidigare 
än avsett fick bekläda ledande befattningar vid divisionerna. Det
ta innebar, att befälsförhållandena till underofficerarna (fanjun
karna) blev oklara. Därför skars befordringstiden till löjtnant vid 
behov ner till två mot normalt tre år.48 Utbildningsgången långa 
vägen till officer innebar att den totala utbildningstiden i flygvap
net blev cirka fem år längre än för kortvägarna.49 Utbildning till 
flygförare av officerare överförda från armen och marinen fortsat
te i viss omfattning ännu efter 1936. Sista utbildningsomgången 
genomfördes 1937/38.50 

Underofficerare 
Flygande manskap som inte kvalificerade sig för officersutbild
ning fick möjlighet att utbilda sig till underofficer. Underofficers
examen avlades efter fem och ett halvt år. Flygutbildning var ett 
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krav. Antalet sergeanter och fanjunkare var beräknat endast för 
behovet i krig. Organisationsutbyggnaden ökade emellertid det 
totala behovet av underofficerare på stat även för fredsorganisa
tionen, varför 1941 års försvarsutredning föreslog att kravet på 
flygförarutbildning för denna kategori skulle frångås under upp
sättningsperioden. 51 Enligt 1942 års försvarsbeslut med gjorda
ändringar skulle det finnas 853 underofficerare i flygvapnet varav 
364 flygande. 52 

Långtidsanställt manskap 
Denna kategori, rekryterad som volontärer genomgick utbildning 
under fyra år t o m  furirskolan. Därefter användes de huvudsakli
gen som mekaniker men utnyttjades även som utbildare av värn
pliktiga i trupptjänst. Mekanikerna, som fått en kvalificerad tek
nisk utbildning, kom därvid inte att helt kunna utnyttjas för de 
uppgifter de huvudsakligen utbildats för. Därför infördes genom 
1942 års försvarsbeslut kategorin trupputbildare för att frigöra 
mekanikerna från trupptjänst. 53 

Från mekaniker och trupputbildare uttogs efter frivilligt åta
gande de som bedömdes lämpliga för flygutbildning och som 
efter sin furirsutbildning erhållit minst betyget "med beröm god
känd. 54 Följden blev, förutom dubbelutbildning, att dessa båda 
kategorier tappades på sin bästa personal. 

Reservofficerare 
För reservofficersutbildning erfordrades studentexamen. Deras 
allmänbildning, något som högt värderades, gjorde att denna 
kategori kom att bli en värdefull tillgång för flygvapnet. Grundut
bildningen omfattade totalt två år.55 Denna kategori utbildades
för att även täcka civilflygets behov av piloter. 

Värnpliktiga flygförare 
Värnpliktiga flygförare var uttagna för specialtjänst, s k  klass B 
värnpliktiga. 56 De benämndes även reservflygare och flertalet
hade civila flygcertifikat. För att snabbt få fram flygförare genom
fördes en förkortad flygutbildning med de fyra första årskullarna. 
Exempelvis varade flygskolan endast tre månader jämfört med 
nio för reservofficerarna. Utbildningen var på grund av kapaci
tetsbrist vi,d flygskolan i Ljungbyhed förlagd till Eslöv. Som tec-
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ken på den förkortade utbildningen erhölls flygförarmärket i sil
ver, och därför kallades de värnpliktiga flygförarna silverflygare. 
Fr o m  femte utbildnings genomgången fick de värnpliktiga flyg
förarna samma flygutbildning som reservofficerarna, men tillde
lades ändå silvervingen. 57 Att trots likvärdig utbildning tilldelas 
den "mindre fina" silvervingen togs på den tiden illa upp och 
skapade förutsättning för motsättningar mellan de olika kategori
erna. Senare vändes denna inställning till att silvervingen var 
något fint, eftersom endast en kategori flygförare tilldelades 
den.58 

Tjänstgöringstiden, som under kriget förlängts, utgjorde en 
första period om 630 dagar samt därefter fyra repetitionsövningar 
om 45 dagar.59 Sista omgången värnpliktiga flygförare avslutade 
sin utbildning i slutet av 194 7. 60 

Rekrytering 

Rekrytering av manskap utgjorde för armen och marinen, med 
undantag för pansar- och signaltrupperna, ett gemensamt dilem
ma. Flygvapnet däremot hade, så när som på åren före andra 
världskrigets slut haft en god rekrytering och hade därför haft 
orealistiska föreställningar om möjligheterna att fylla det stora 
personalbehov som den snabba organisationsutökningen krävde. 
Om politikerna genom försvarsbeslutet 1948 inte hade förhind
rat ytterligare expansion av flygvapnet hade personalbristen san
nolikt inte kunnat fyllas inom en rimlig tid. Det totala antalet 
17-åringar under perioden 1936-1945 sjönk, och såväl antalet
sökande som antagna i förhållande till antalet beräknade platser
inom försvaret understeg 1945 behovet. Antalet anställda under
steg hela perioden behovet. 61 

Tabell 4. Antalet sökande till 100 platser 

Försvars- 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

gren 

Armen 240 188 178 161 233 187 179 135 74 34 

Marinen 179 288 179 172 303 218 142 105 61 37 

Flygvapnet 823 397 459 314 314 613 593 390 253 158 
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Utfallet av rekryteringen i form av antal sökande till 100 platser 
fördelat på de olika försvarsgrenarna framgår av tabell 4. Efter
som försvaret önskade god kvalitet på sin personal var antalet 
sökande alldeles för lågt för att man skulle erhålla tillräckligt antal 
som fyllde ställda krav. 

Nedgången i manskapsrekryteringen påverkades i stor utsträck
ing av förhållandena på den allmänna arbetsmarknaden och av 
psykologiska faktorer. Under högkonjunkturen på 1930-talet var 
intresset för anställning inom försvaret litet, medan det ökade 
under de första krigsåren vilket sammanhängde med den all
männa uppslutningen kring försvaret. Därefter minskade intres
set åter, och det annalkande krigsslutet hade en negativ inverkan 
på rekryteringen. Sex långa beredskapsår hade lämnat eftersmak 
hos många. 62

Eftersom en del av officerskåren rekryterades från manskapet1 

var manskapsrekryteringen även väsentlig för officerskåren. Då 
officerare anställdes på stat med rätt till pension fanns för denna 
kategori inte lika stora rekryteringssvårigheter som för manska
pet. Genomgående hade de "blå vapenslagen" en god rekrytering 
av officerare, medan armen inte kunde fylla behovet. 

Flygvapnet hade dessutom haft ett visst överskott, men på 
grund av organisationens snabba utbyggnad inte haft möjligheter 
till utbildning i erforderlig omfattning. Först fr o m  194 5 under
steg tillgången behovet även vid flygvapnet. Förhållandet framgår 
av tabell 5. 63 

Tabell 5. Tillgång och behov av officers- och reservofficersaspiranter 
för flygvapnet 

År 

1945 
1946 
1947 

Officersaspiranter 
Behov Tillgång 

249 
257 
240 

104 
85 
86 

Reservofficersaspiranter 
Behov Tillgång 

511 
458 
470 

366 
73 

360 

Vad nedgången berodde på är inte helt klar. En möjlig orsak var 
den höga haverifrekvensen som säkert hade en avskräckande 
verkan. Såväl antalet omkomna som antalet lyckade fallskärms
hopp var under beredskaptiden stort. I tabell 6 redovisas statistik 
för tidsperioden 1936-1945.64

174 



Tabell 6. Antalet omkomna i fiygtjänst samt antalet lyckade fall
skärmshopp 1936-1945 

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Omkomna 1 5 11 17 29 47 44 54 46 41 

Lyckade 2 3 2 4 5 10 15 5 12 10 

fallskärms-
hopp 

1945 års försvarskommitte förordade dessutom indragning av två 
flottiljer. I detta perspektiv med minskning av organisationen 
tedde sig framtidsutsikterna inte ljusa. 65 Vad gällde reservoffice
rarna kan civilflygets varierande behov av piloter ha haft en 
avgörande inverkan på tillströmningen till flygvapnet. 

Sammanfattning 

Uppbyggnadstiden för flygvapnet präglades av brist på officerare 
och underofficerare. Båda kategorierna rekryterades från manska
pet men officerarna dessutom direkt 

Flygvapnets kraftiga expansion medförde, att utbildningskapa
citeten blev otillräcklig. Bristen på officerare vid flygförbanden 
kom att täckas med reservofficerare och bristen på flygförare med 
reservofficerare och värnpliktiga flygförare. För att snabbt få fram 
flygförare gavs de fyra första årskullarna värnpliktiga flygförare en 
förkortad flygutbildning. Som tecken därpå tilldelades de flyg
förarmärket i silver. 

Före 1945 var officersrekryteringen till flygvapnet god. Under 
perioden 1945-1947 kunde behovet emellertid inte täckas. Tro
liga orsaker var den höga haverifrekvensen, krigsslutet och de 
därav föranledda försämrade framtidsmöjligheterna till beford
ran. För manskapskategorin försämrades rekryteringen vid slutet 
av kriget. Beredskapstiden hade lämnat eftersmak hos många. 
Över tidsperioden 1936-1943 var rekryteringen god. 
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Överväganden för förslag till nya kategori
bildningar 
Manskap 

Genom 1925 års försvarsordning, 1942 och 1944 års försvars
och riksdagsbeslut hade högbåtsmän i marinen samt överfurirer i 
flygvapnet, armen och kustartilleriet tillkommit för att skapa 
stadga i organisationen och minska rekryteringsbehovet. 1944 års 
riksdagsbeslut innebar en successiv utökning av underbefålsinsti
tutionen under en femårsperiod och en däremot svarande minsk
ning av antalet kontraktsanställt manskap. Totalt skulle manska
pet omfatta 22 000 man varav 2 000 med pensionsrätt. Motsva
rande antal var enligt 1942 års försvarsbeslut 24 000 respektive 
1 000. Det sammanlagda rekryteringsbehovet för 1943 och 1944 
översteg 10 000 man innebärande, att omkring 11 % av de krigs
dugliga 1 7-åringarna under var och ett av dessa år måste tas i 
anspråk för att fylla vakanserna, vilket inte var möjligt.66 

För flygvapnets del hade rekryteringen före 1945 inte utgjort 
några problem. Flygvapnets dilemma var omsättningen av den 
kontraktsanställda personalen, som slutade när den nått sin störs
ta yrkesskicklighet. Endast 1/5 utgjordes av överfurirer, fast an
ställda med pensionsrätt. Dessutom fördröjdes den tekniska ut
bildningen av undervisning i allmänbildande ämnen och omfat
tande militär utbildning som grund för eventuell officers- eller 
underofficersutbildning. Därför ansåg chefen för flygvapnet det 
lämpligt att frångå det militära systemet för manskap i teknisk 
tjänst och ville införa en renodlad teknisk yrkeskår.67

Den 2 november 1944 tillsattes 1944 års manskapsutredning. 
Direktiven för utredningen var, att försöka minska försvarets 
manskapskader så långt, att sannolikhet förelåg för att en tillfreds
ställande rekrytering uppnåddes. Behovet av fast anställt man
skap i olika befattningar skulle restriktivt prövas samt om det fast 
anställda manskapet kunde ersättas av civil eller civilmilitär per
sonal alternativt med värnpliktiga. Behovet av och möjligheter till 
att utöka antalet pensionsberättigad personal skulle också övervä
gas. Utredningen skulle inte enbart koncentrera sig på de grenar 
av försvaret som hade rekryteringsproblem utan omfatta hela 
försvaret. En tillfredsställande lösning kunde inte åstadkommas 
utan att hela försvarets rekryteringsbehov minskade.68 
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Flygforare 

Allmänt 

Den 27 februari 1945 gav överbefälhavaren chefen för flygvapnet 
i uppdrag att bl a utreda möjligheterna till att öka de flygande 
förbandens styrka utan att kvaliteten därigenom skulle sänkas. 69 

Den korta tid som gått mellan manskapsutredningens tillsättande 
och överbefälhavarens uppdrag till chefen för flygvapnet samt det 
förhållandet att inget nämndes om flygförare i direktiven till 
manskapsutredningen tyder på, att initiativet till förändring av 
flygförarkategorin var av militärt ursprung. I manskapsutredning
en hänvisas också till chefens för flygvapnet skrivelse den 18 
januari 1946 till Konungen angående förslag om införande av 
stamflygförare. Sannolikt har ett nära samarbete mellan överbe
fälhavaren och chefen för flygvapnet existerat, innan överbefäl
havaren gav sina direktiv, eftersom det i flygledningen ständigt 
pågick arbete under flygvapenchefen Nordenskiölds ledning för 
att effektivisera organisationen. 

Initiativet till införande av stamflygförare togs i flygstaben, 
under souschefens, överste Silfverberg, ledning, i samband med 
utarbetandet av långtidsplanen för flygvapnets krigs- och fredsor
ganistion 1947/48-1951/52. Vad gällde internationella förebil
der för stamflygförarsystemet, hade det engelska systemet med 
"short service personnel" studerats av flygvapnet. Inom Royal 
Air Force var dock alla piloter officerare, eftersom det engelska 
flygvapnets globala verksamhet krävde högre status på den fly
gande personalen. Anställningstiden varierade. Personalen pen
sionerades med hänsyn till den slutliga grad respektive officer 
kvalificerade sig för. Ju högre grad desto tidigare erhölls pen
sion. 70 

Beredskaps/ aktorer 
1930 års försvarskommission uttalade, att flygförbanden borde 
vara så organiserade och övningarna så förlagda, att flygvapnet 
erhöll en betryggande grad av beredskap. Därför skulle största 
möjliga överensstämmelse råda mellan freds- och krigsorganisa
tion. 1941 års försvarsutredning konstaterade, att den personal
organisation som fastställdes genom 1936 års försvarsbeslut inte 
tillgodosåg beredskapskraven vare sig kvantitativt eller kvalitativt. 
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Vid mobilisering skulle huvuddelen av personalen utgöras av 
reservpersonal. Denna hade inte sådana kunskaper och färdighe
ter, att den var omdedelbart användbar i krigsflygförbanden. Den 
personella beredskapen var låg. Bristerna hade särskilt tydligt 
framträtt under beredskapstiden. 1941 års försvarsutredning an
såg därför att samtlig personal i krigsflygförbanden borde utgöras 
av stampersonal, men att detta skulle bli alltför kostnadskrä
vande. Därför föreslog utredningen att en tredjedel skulle utgöras 
av reserv- och värnpliktig personal. Erfarenheterna visade dock, 
att den utbildning som reserv- och värnpliktig personal erhöll 
under första tjänstgöringen inte kunde vidmakthållas genom re
petitionsövningar av då rådande omfattning. Detta samman
hängde med den snabba tekniska utvecklingen mot alltmer kom
plicerade flygplan. Repetitionsövningarnas omfattning och längd 
bedömdes inte möjliga att utöka. Det var därför nödvändigt att 
frångå systemet med reserv- och värnpliktig personal i flygförar
tj änst. 71 

Äldersf aktorer 
Chefen för flygvapnet eftersträvade en föryngring av den flygande 
personalen. Till grund för detta låg krigserfarenheter. Unga flyg
förare hade uppnått stora framgångar i luftstrid. Omvandlingen 
av vissa bomb- till jaktförband medförde större fysiska krav på 
flygförarna. Jaktförare behövde bl a goda ögon för att vara effekti
va. Jetåldern stod för dörren, vilket också ökade de fysiska kraven. 
En avgörande faktor var även, att organisationen inte rymde 
flygande personal, utöver officerare, som av åldersskäl inte fyllde 
kraven i krigsförbanden. Chefen för flygvapnet verkade därför för 
en sänkning av pensionsåldern för den flygande personalen. Pen
sionsåldern skulle vara flexibel. Inom ett åldersskikt skulle man, 
utöver den enskildes rätt att avgå, vara skyldig att avgå ur tjänst 
när chefen för flygvapnet ansåg det lämpligt. 72

Rekryteringsf aktorer 
Chefen för flygvapnet ansåg, att rekryteringen av flygande under
officerare via manskap höjde åldersläget, vilket inte var önskvärt 
samt att det var oekonomiskt med dubbelutbidning. Det primära 
skälet för ansökan till manskapsutbildning var för många att 
uppnå anställning som flygförare. Fel kategori kom därför att 
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rekryteras till mekanikertjänst och trupputbildning. Systemet 
med att rekrytera officerare och flygförare från manskapet borde 
ersättas av en direktrekryterad flygförarkategori ur vilken office
rare kunde rekryteras. Det årliga rekryteringsbehovet beräknades 
till 220 man varav hälften antogs behöva bortgallras under den 
grundläggande flygutbildningen. 73 Eftersom högre krav ställdes 
på flygförare än på manskap i marktjänst, var rekryteringsbasen 
smalare för denna kategori, vilket i sig krävde ett stort urval. 
Direktrekrytering var ett medel att åstadkomma detta. 

Utbildning och ekonomi 
Utvecklingen mot alltmer komplexa flygplan medförde längre 
och dyrare utbildning, vilket ställde större krav på utnyttjandet av 
den utbildade personalen. Att på kort tid omsätta flygförare blev 
oekonomiskt. Flygtiden för den utbildade stamanställda persona
len var 15 timmar per månad under sommarhalvåret och 10 
under vintern. För reservpersonalen var tilldelningen 30-40 tim
mar vartannat år. 

Man eftersträvade ett system med kontraktsanställd personal 
som inte behövde bindas till organisationen i högre ålder men 
som var anställd så lång tid, att omskolning blev möjlig och 
lönsam. Användbarheten i krigsförbanden skulle bestå längre ef
ter kontrakttidens utgång än vad som var fallet för den reserv- och 
värnpliktsanställda personalen. Detta skulle medföra en för flyg
vapnet högre beredskap, föryngring av personalen och bättre 
ekonomi. 

Flygvapnet hade efter kriget drabbats av avgångar till civilflyget 
av såväl officerare som underofficerare på stat och ytterligare 
avgångar var att vänta. Därför var det från freds- och krigsorgani
sationssynpunkt nödvändigt att utöka utbildningen av flygförare, 
speciellt officerare, för att fylla vakanserna. 74

Flygsäkerhet 
Flygsäkerhetsaspekten har varken omnämnts av chefen för flyg
vapnet eller 1944 års manskapsutredning. Dock torde denna 
faktor ha varit av avgörande betydelse. Under beredskapstiden 
var haveristatistiken med hänsyn till landets beredskap inte offici
ell. Även av rekryteringsskäl hemlighölls materialet. Givetvis 
kunde det inte förhindras att vissa uppgifter kom fram i pres-
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sen. 75 I tabell 6 ( ovan) redovisas statistik på antalet omkomna
samt lyckade fallskärmshopp. Härav framgår att haveristatistiken 
var mycket hög med som mest 54 omkomna 1943. Till detta skall 
läggas haverier utan omkomna. 

Det stora antalet haverier med omkomna kan till viss del 
förklaras av, att 16 haverier inträffade med det illa beryktade 
"Caproni" under perioden 1939-1946 samt att ett haveri med 
flygplan B3 krävde sju dödsoffer. 76 Möjligen kan slutsatsen dras,
att reserv- och värnpliktig personal svarade för många av haveri
erna. 1941 års försvarsutredning anförde, att det från flygsäker
hetssynpunkt var viktigt att personalen var väl förtrogen med 
materielen vilket krävde mer omfattande övningar än tidigare. 77 I 
utredningen har tidigare beskrivits, att så inte var fallet. 

Från ekonomisk synpunkt, i form av förlorad materiel och 
utbildad personal, som måste ersättas, samt den psykologiska 
effekt detta medförde, måste haverierna i då rådande trängda 
ekonomiska läge ha verkat för införande av ett annorlunda flyg
förarsystem. 

Sammanfattning 

Omsättningen av kontraktsanställt manskap innebar stor genom
strömning av personal. Detta medförde årligen rekryteringsbehov 
som var svåra att täcka. Kostnaderna för rekryterings- och civilan
ställningsåtgärderna var dryga. 1944 års manskapsutredning till
sattes för att försöka minska det kontraktsanställda manskapet. 
Chefen för flygvapnet ansåg, att mekanikerna skulle omvandlas 
till en rent teknisk kår. 

Initiativet till förändring av flygförarkategorierna togs av che
fen för flygvapnet. Motiv för förändring var dels de höga bered
skapskraven på flygvapnet. Freds- och krigsorganisationen skulle 
så långt möjligt överensstämma. 

Den tekniska utvecklingen och omvandlingen av flottiljer från 
bomb- till jaktförband medförde större fysiska krav, vilket krävde 
en föryngring av den flygande personalen. 

Dubbelutbildningen av mekaniker till flygförare samt kort 
nyttjandetid av reserv- och värnpliktig personal blev oekonomisk. 

Avgångarna av stampersonal till civilflyget medförde vakanser 
som måste täckas. En direktrekryterad kategori som kunde vida
rerekryteras för officersbefattningarna var nödvändig. 
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Det stora antalet haverier under beredskapstiden blev kost
samt, både vad gällde personal, materiel och psykologisk belast
ning. Sannolikt utgjorde orutinen hos den reserv- och värnplikts
anställda personalen en faktor. 

Förslag till ny personalorganisation 

Chefen för flygvapnet 

Manskap 
I sin skrivelse den 27 februari 1945 hade överbefälhavaren med
delat chefen för flygvapnet, att antalet värnpliktiga för flygvapnet 
i fred efter den då löpande femårsperiodens, 194 2/ 43-1946/ 4 7, 
utgång skulle nedskäras med cirka 1 000 man. Flygvapnets vakt
plutoner, som till största delen bestod av värnpliktiga och utgjor
de omkring 45 per flottilj, svarade för vakt- och räddningstjänst 
samt brandberedskap. För att klara dessa uppgifter ansåg chefen 
för flygvapnet, att en polisorganisation måste införas bemannad 
med 266 flottiljpoliser. Från statssekreteraren i försvarsdeparte
mentet hade chefen för flygvapnet emellertid under hand medde
lats, att de föreslagna minskningarna av värnpliktiga till flygvap
net i fred tillsvidare borde avvaktas. Den tilltänkta teknikeror
ganisationen skulle inte heller minska behovet av värnpliktiga i 
fred. Chefen för flygvapnet ansåg sig därför inte kunna ta ställ
ning till införande av flottiljpoliser och tekniker, förrän man
skapsutredningen avgivit sitt betänkande och Kungl Maj :t tagit 
ställning till behovet av att minska omsättningen av det kontrakt
sanställda manskapet. Chefen för flygvapnet inskränkte sig därför 
till att föreslå, att endast kategorin stamflygförare skulle införas 
under 1946. Eftersom rekrytering av flygförare från manskapet 
skulle upphöra avsågs en motsvarande minskning, cirka 40 man 
årligen, vad gällde rekrytering av manskap fro m 1946. 78 

Stamflygförare 
Stamflygförare föreslogs införas fro m 1946 med rekrytering en
ligt samma grunder som gällde för volontärer. Åldersgränsen för 
antagning sattes till 18-21 år. Möjlighet till förlängd tjänstgöring 
medgavs upp till 28 års ålder. För sökande med enbart folkskola 
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skulle utbildningen inledas med 6 månaders utbildning i allmän
bildande ämnen medan de med realexamen avsågs påbörja flyg
utbildningen direkt. Kontraktstiderna borde därför sättas till sex 
och ett halvt respektive sex år. Elever som inte klarade flygutbild
ningen eller visade sig olämpliga borde kunna skiljas från utbild
ningen före kontraktstidens slut. Under de första sex månaderna 
av flygutbildningen beräknades 40 % av eleverna behöva gallras. 
Därför borde anställning ske över stat under tolv månader för 
elever med folkskola och sex månader för de med realskola. I 
annat fall skulle avlöningsanslaget komma att överstiga det verk
liga medelsbehovet. 

På grund av begränsad utbildningskapacitet måste utbildningen 
bedrivas i två omgångar per år. Första utbildningsomgångarna 
avsågs påbörjas den 1 juli respektive den 1 november 1946 för 
elever med real- respektive folkskola som grund. Under budget
året 1946/47 beräknades totalt 370 stamflygförarelever kunna 
påbörja sin utbildning. 

Efter genomförd grundläggande flyg- och flygslagsutbildning 
skulle vintertid kostnadsfri civilanställningsutbildning bedrivas 
under de tre sista åren av kontraktstiden. Detta skulle ske paral
lellt med den fortsatta flygslagsutbildningen för att möjliggöra 
övergång till civil verksamhet. De som ansågs lämpliga skulle 
under motsvarande tid ges möjlighet till utbildning till officer. 
Chefen för flygvapnet skulle årligen på grundval av behovet 
fastställa antalet officersaspiranter. 

De två första åren efter kontraktstidens utgång skulle två obli
gatoriska repetitionsövningar om 45 dagar vardera genomföras 
och därefter två frivilliga för 100 man årligen. Efter de obligato
riska repetitionsövningarna skulle 1 000 kronor erhållas i premie 
samt 500 kronor efter var och en av de frivilliga för att uppmunt
ra till frivillig tjänstgöring. Efter kontraktstidens utgång avsågs 
krigsplacering under fyra år för att därefter kvarstå tre år i perso
nalersättningsreserven. 

Det årliga rekryteringsbehovet vid fullt utbyggd organisation 
beräknades till 220 man varvid 50 % bedömdes klara utbildning
en. Den årliga avgången efter kontraktstidens slut beräknades till 
75 man varav 20-30 kunde påräkna civil anställning i flygvapnet 
eller i civila flygbolag. 79
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Avskaffande av flyg{örarkategorier 
Antagning av reservofficers- och reservunderofficersaspiranter 
avsågs inte ske fr o m  1946. Redan antagen personal skulle få 
behålla oförändrad ställning respektive utbildas. 

Antagning av värnpliktiga flygförare skulle upphöra fr o m  
194 7. De som utbildats eller genomgick utbildning erhöll oför
ändrade anställningsförhållanden. Lämpliga och villiga skulle ges 
möjlighet till anställning som stamflygförare. 

Kommendering av stammanskap till flygutbildning skulle upp
höra 1949. Redan antaget stammanskap skulle beredas möjlighet 
till flygutbildning enligt anställningsvillkoren. Detta gällde för 
dem som antagits fram t o m 194 5. Flygutbildningen för dessa 
skulle påbörjas senast under 1948. Flygutbildade volontärer 
borde kunna beredas anställning som stamflygförare. 80

1944 års manskapsutredning 

Allmänt 
Problematiken för armen och marinen har redovisats i tidigare 
avsnitt då försvarets gemensamma personalproblem har avhand
lats. För denna utredning, speciellt inriktad mot st�mflygförare, 
är det av ringa värde att ytterligare belysa sambandet med armen 
och marinen. Av tabell 8 (nedan) framgår dock manskapsutred
ningens sammanfattande förslag till förändring av försvarets per
sonalorganisation. 

Manskap i flygvapnet 
Manskapsutredningen framhöll principiellt, att en enhetligare 
personalorganisation borde åstadkommas för den tekniska tjäns
ten. Kategorierna skulle benämnas flygplan-, vapen-, el- och 
hjälptekniker samt ges civilmilitär ställning. Utbildning och 
tjänstgöring skulle mera inriktas mot den tekniska tjänsten samt 
mot ledarskap gentemot de värnpliktiga i teknisk tjänst. Det 
militära inslaget borde inskränkas till vad som erfordrades för 
disciplin och självförsvar. Direktrekrytering skulle ske till de civil
militära befattningarna. Under anställningstiden som hjälptek
niker skulle teknisk utbildning genomgås under två år följd av 
praktisk tjänstgöring under tre år vid förband innan anställning 
som tekniker med pensionsrätt kunde erhållas. 81
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En flottiljpolisorganisation skulle införas, vilket krävde en 
omorganisation av vaktplutonerna. Dessa leddes av trupputbil
dare. En reducering av denna kategori skulle därför bli nödvändig 
med åtföljande mindre rekryteringsbehov.82 

Vad gällde signalister i flygtjänst förutsågs ett minskat behov av 
underofficerare och stamunderbefål, eftersom en övergång från 
två- till ensitsiga flygplan vid de lätta bombflottiljerna planerats. 
Även ett minskat behov av signalister i marktjänst beräknades.83 

Flygförare 
Utredningens förslag sammanföll med chefens för flygvapnet 
med undantag för följande. 

Fördelningen mellan aspiranter och stamflygförare för rekryte
ring till officer borde ske med ett kvotsystem. I avvaktan på 
praktiska erfarenheter föreslogs att 1/3 skulle rekryteras stamflyg
förarvägen och 2/3 från studenter och likställda. 

Eftersom reservofficerarna i marktjänst inte kunde undvaras i 
krigsorganisationen och det var ett önskemål att de var väl för
trogna med flygtjänsten föreslogs, att även denna kategori skulle 
rekryteras bland stamflygförarna. 

Stamflygförarnas skyldighet att genomföra två repetitionsöv
ningar borde inskrivas i reservbefålskungörelsen. Därmed skulle 
stamflygförarna åläggas, att i samband med avgång från aktiv 
tjänst inträda i flygvapnets reserv. 

Premien efter de obligatoriska repetitionsövningarna skulle 
vara 1 500 kronor, samma belopp som tilldelades reservofficers
aspiranter och värnpliktiga flygförare. Beloppet sammanföll med 
det som chefen för flygvapnet föreslog den 18 januari 1946. Han 
ändrade dock sitt förslag den 11 maj 1946 till 1 000 kronor. 

Plan för perioden 1946/47-1950/51 för uppsättning av stam
flygförarorganisationen framgår av tabell 7. 84 
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Tabell 7. Plan för uppsättning av stamfiygförarorganisationen 

Yrkes
gren 

Antal vid 
fullt ut
byggd or
ganisation 

Beräknad erforderligt 
antal under budgetåret 

Brist vid uppsätt
ningsperiodens 
slut beräknades 
täckt år 

Tjäns- Över 1946 194 7 1948 1940 1950 
ter stat /47 /48 /49 /50 /51 

Stamflyg- 610 220 75 190 360 490 590 1952 
förare 

Manskapsutredningens för försvaret sammanfattande förslag 
Försvarets årliga rekryteringsbehov av manskap var 4 000 man. I 
konkurrens med det civila samhället bedömdes det emellertid 
inte möjligt att kunna rekrytera mer än 2 000 man. Därför före
slogs att antalet befattningar för kontraktsanställt manskap skulle 
minskas med 10 000, i praktiken en halvering. Detta kunde åstad
kommas med en kompensationslös reducering av befattningar 
samt en utökning av antalet långtjänstunderbefäl och införande 
av civilmilitära tjänster. För armens del föreslogs en mindre ök
ning av antalet underofficerare. Föreslagna totala förändringar 
under perioden 1946/4 7-1950/51 framgår av tabell 8.85 

Tabell 8. Totala förändringar 1946/ 4 7-19 5 0/51 

Försvars- Ökning Minskning 
gren Tjänster Över stat 

Armen 1 244 5210 
Marinen 386 2 781 
Flygvapnet I 733 220 2 768 

Summa 3 363 220a) 107596) 

a_) Stamflygförarelever. Antalet beräknades snabbt nedgå till i medeltal 175.
6) Av summan utgjorde 9 911 kontraktsanställt manskap.
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Argument mot föreslagen personalorganisation 

Allmänt 

De föreslagna förändringarna var mest genomgripande för flyg
vapnets del. Av intresse i detta sammanhang är främst de argu
ment som framfördes med anledning av att stamflygförarkate
gorin föreslogs införas. 

Manskapsutredningens förslag godtogs av övervägande delen 
av remissinstanserna. Med undantag för Svenska underofficers
förbundet anmäldes avvikande uppfattningar endast i detaljfrå
gor. Samtliga militära remissinstanser yttrade, att man då inte 
med hänsyn till pågående utredningar borde binda sig för ett 
slutläge i fråga om personalorganisationen. Dock ansåg man, att 
de av utredningen för budgetåret 1946/ 4 7 föreslagna åtgärderna 
kunde genomföras utan att föregripa beslutet om försvarets fram
tida organisation. Denna uppfattning delades även av 1945 års 
försvarskommitte. 86 

Argument 

Svenska underofficersförbundet delade inte uppfattningen om 
avskaffande av underofficerare i flygförartjänst. Man ansåg, att 
föryngring av flygförarkadern i sig var berättigad men att ålderns 
betydelse inte borde överskattas. För de flygande underofficerare, 
som till stor del bemannade divisionerna och hade 15-20 års 
aktiv flygtjänst bakom sig, borde det finnas plats i organisationen 
när den aktiva flygtjänsten upphörde. Man pekade på flygtrafikle
darbefattningar, som bäst lämpade sig för personal med mångårig 
flygtjänst samt andra inom flygsäkerhetstjänsten förekommande 
befattningar. Även inom stabs- och förvaltnigstjänsten, främst på 
regional nivå, borde utrymme för underofficersbefattningar kun
na skapas. Chefens för flygvapnet argument, att slopande av 
rekrytering av flygande personal från manskapet helt undanryckte 
rekryteringsmöjligheterna för underofficerare i flygförartjänst, 
ansågs heller inte bärande. Om man kunde rekrytera officerare 
från stamflygförarna borde det vara lättare att rekrytera underof
ficerare denna väg. Underofficersförbundet var inte berett, att 
med framlagda argument som grund, erkänna det berättigade i att 
avskaffa de flygande underofficerarna. Slutlig ställning borde tas 
först när erfarenheter av den nya organisationen erhållits. 87 
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Svenska reservofficersförbundet avgav märkligt nog inga mot
argument i frågan inför beslutet 1946. Man svarade, att eftersom 
ärendet berörde andra personalkategorier än de reservanställda 
officerarna fanns ingen anledning att avge något yttrande i frågan. 
Centralstyrelsen hade emellertid observerat, att frågan om att 
flygande reservofficerare skulle ersättas med stamflygförare be
rörts i manskapsutredningen. Därför förutsattes, att man seder
mera skulle beredas tillfälle att yttra sig i denna fråga. Något 
sådant yttrande har inte gått att spåra. 88 

Flygande reservofficerare torde ha utgjort en minoritet inom 
reservofficersförbundet. Därför har möjligen viljan att bevaka 
intressena för denna grupp varit låg, alternativt att reservofficers
förbundet medvetet inte ville gå emot flygvapenledningen. Den 
enda reaktion som kunnat spåras är ett inlägg av den flygande 
reservofficeren, kaptenen N GE Billing, i Tidskrift för reservoffi
cerare. Han ansåg, att införandet av stamflygförare, föryngring av 
den flygande personalen och föreslagen rekryteringsväg var bra 
men att minimikravet var för lågt. Elever med enbart folkskola 
skulle inte kunna tillgodogöra sig den teoretiska undervisningen 
vid flygskolan och därför var det inte ekonomiskt försvarbart att 
kosta på dessa dyrbar flygutbildning. De civila flygbolagen skulle 
säkert inte anställa denna kategori ens om den militära skolningen 
sökte ta hänsyn till deras krav. Därför borde realexamen utgöra 
minimikrav. 

Trots införande av stamflygförare fanns starkt vägande skäl för 
att bibehålla ett begränsat antal reservofficerare i flygförartjänst. 
Ett av dessa var behovet av reservofficerare i marktjänst. För att 
på bästa sätt kunna utöva dessa befattningar, särskilt de som 
baskompanichefer, borde reservofficerarna ha varit flygande. 89 

Syftet med Billings inlägg kan diskuteras. Frågan är om han 
endast uttalade sig som enskild reservofficer eller om han fram
förde en enad syn från samtliga flygande reservofficerare men inte 
vågade stå för det. Huruvida inlägget var riktat mot flygvapenled
ningen eller mot reservofficersförbundet är svårt att med ledning 
av källmaterialet uttala sig om. Möjligen var det dubbelriktat. 
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Sammanfattning 

Chefen för flygvapnet inskränkte sig till att inför 1946 års riks
dagsbeslut föreslå införande av stamflygförare fr o m  den 1 juli 
1946 samt anmälde att en minskning av rekryteringen till man
skap avsågs. Stamflygförarna skulle omfatta två kategorier med 
folkskola respektive realexamen som grund. Kontraktstiden före
slogs till sex och ett halvt respektive sex år men kunde förlängas 
till högst 28 års ålder. Efter avslutat kontrakt skulle två obligato
riska repetitionsövningar genomföras samt därefter ges möjlighet 
till två frivilliga. Krigsplacering avsågs under fyra år efter avslutad 
kontraktstid för att därefter kvarstå tre år i personalersättningsre
serven. Möjlighet till officersutbildning skulle ges för dem som 
bedömdes lämpliga. Reservofficerare, reservunderofficerare, 
manskap och värnpliktiga skulle inte längre flygutbildas. 

Resultatet av 1944 års manskapsutredning sammanföll med 
chefens för flygvapnet förslag vad gällde stamflygförare. Utred
ningen föreslog dock införande av civilmilitära tekniker och en 
flottiljpolisorganisation. För försvaret som helhet föreslogs en 
halvering av det långtidsanställda manskapet. 

Argument mot framförda förslag vad gällde stamflygförarna 
kom väsentligen endast från Underofficersförbundet, som inte 
godtog framlagda argument för ett avskaffande av flygande un
derofficerare. Reservofficersförbundet avgav inga matargument i 
frågan. Endast en enskild reservofficer debatterade genom ett 
inlägg i Tidskrift för reservofficerare. 

Försvarets remissinstanser ville inte låsa sig inför beslutet för 
den kommande femårsperioden. De begränsade förslagen för 
budgetåret 1946/ 4 7 kunde dock accepteras. 
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Riksdagens beslut 

Departernentschefens förslag 

Manskap 
1944 års riksdag beslutade, att för att minska det stora antalet 
kontraktsanställt manskap skulle för armen och marinen antalet 
långtjänstunderbefäl ökas medan kadern av kontraktsanställt 
manskap skulle minskas. Departementschefen ansåg det nödvän
digt att gå vidare på denna väg för att minska försvarets årliga 
kostnader och rekryteringsproblem. 

De förslag, som blev resultatet av 1944 års manskapsutredning, 
var mera omfattande än vad som förutsatts av riksdagen. Efter
som förslagen innebar stora framtida bindningar för försvarsor
ganisationen samt innefattade åtskilliga problem, som fordrade 
ytterligare överväganden, var departementschefen inte beredd att 
ta ställning till förslaget i hela dess vidd. Man skulle bl a överväga i 
vad mån civil kollektivanställd personal kunde tas i anspråk istäl
let för civilmilitär i armen och flygvapnet samt de lönefrågor som 
kunde aktualiseras av förslaget. Vissa åtgärder kunde dock vidtas 
för att minska rekryteringsbehovet utan att det slutliga ställnings
tagandet till förslaget föregreps. För armens och marinens del 
fastställdes förslaget för budgetåret 194 6/ 4 7. 

Beträffande flygvapnet var departementschefen däremot inte 
beredd att ta ställning till manskapsutredningens förslag. Föränd
ringen var mera omfattande än för de övriga försvarsgrenarna och 
ett beslut skulle menligt kunna påverka kommande ställningsta
ganden. Åt 1945 års försvarskommitte hade uppdragits att verk
ställa utredning rörande försvarets organisation efter utgången av 
budgetåret 1946/ 4 7. 90 

Flygförare 
Eftersom inga rekryteringssvårigheter ansågs föreligga beträffan
de flygförare, kunde förslaget med följande ändringar förordas. 

Premien efter de båda obligatoriska repetitionsövningarna 
sänktes av departementschefen till 500 kronor. Beloppet sam
manföll med det av försvarets civilförvaltning föreslagna i yttran
de över provisoriska bestämmelser för stamflygförare. Vid döds
fall skulle premien utbetalas till efterlevande. 

189 



Skyldighet att efter kontraktstidens utgång inträda i flygvap
nets reserv genom tillämpning av reservbefälskungörelsen var inte 
lämplig. Det borde åvila Kungl Maj :t att utfärda reglerande be
stämmelser för f d stamflygförares ställning i olika hänseenden. 
Vad gällde civilanställningsförmånerna borde dessa utredas av 
försvarets anställningsbyrå i samråd med chefen för flygvapnet.91 

Föreslagen kvot för rekrytering till officerskåren
1 
1/3 från stam

flygförarna och 2/3 aspirantvägen, var i sig godtagbar, men i detta 
sammanhang var det varken möjligt eller nödvändigt att ta ställ
ning. Beträffande antalet stamflygförartjänster för budgetåret · 
1946/ 4 7 gick departementschefen på chefens för flygvapnet linje 
och förordade 92. Manskapsutredningen föreslog 75. Antalet 
anställda per budgetår därefter beräknades till i medeltal 110. 

Departementschefen tog inte ställning för ett avskaffande av 
föreslagna flygförarkategorier. Även det borde ankomma på 
Kungl Maj:t att fatta beslut om efter förslag från chefen för 
flygvapnet.92 Orsak till departementschefens avvaktande hållning 
torde ha varit, att underlag för den framtida försvarsorgnisationen 
höll på att utarbetas av 1945 års försvarskommitte. 

Riksdagens båda kamrar antog den 26 juni 1946 helt det av 
departementschefen framlagda förslaget.93 

Sammanfattning 

1944 års riksdag beslutade att utöka den långtjänstgörande perso
nalen på bekostnad av den kontraktsanställda. Därigenom skulle 
rekryteringsproblemen minska och besparingar åstadkommas. I 
avvaktan på resultatet av 1945 års försvarskommitte beträffande 
försvarets framtida organisation fattades endast begränsade beslut 
för budgetåret 1946/47 efter de intentioner som angivits av 1944 
års riksdag samt delar av förslaget från 1944 års manskapsutred
ning. För flygvapnets del antogs departementschefens förslag om 
införande av stamflygförarkategorin. Därutöver beslutades inga 
förändringar. 
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Kategoribenämning 

Ny benämning 

Benämningen "stamflygförare" ansågs då förslaget framfördes 
inte vara helt lyckad, men någon bättre hade inte kunnat åstad
kommas. Den ansågs av chefen för flygvapnet vara för lång och 
obekväm och hade inte den klang som den nya flygförarkategorin 
behövde bl a med hänsyn till rekryteringen. Stamflygförare fast
slogs därför av riksdagen på chefens för flygvapnet förslag som en 
tillfällig benämning. 94 

Något synligt initiativ till förändring av benämningen togs inte 
förrän 1949. I Underrättelser från flygledningen utlystes inom 
flygvapnet en namnpristävling.95 1950 kungjordes att vinnande 
förslag blev fältflygare.96 Något motiv gavs inte, men inom flyg
ledningen hade en gallupp genomförts, varvid majoriteten rös
tade för fältflygare. (Historiskt finner man emellertid, att benäm
ningen användes på 1920-talet fast då med en annan innebörd). 
Titeln gavs fullt utbildade flygförare och tilldelades samtliga kate
gorier. Titeln utmärktes med fältflygarmärket, vinge och krona i 
broderat tyg, och bars på övre delen av vänstra rockärmen. 97 

Kungl Maj :t beslutade på chefens för flygvapnet förslag den 1 
september 1950 att stamflygförarna fr o m  den 1 oktober 1950 
skulle benämnas fältflygare. 98
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Sammanfattning 

Det svenska flyget var varken personellt eller materiellt rustat för 
luftkrigföring vid första världskrigets utbrott. En snabb uppbygg
nad krävdes vilket resulterade i ett brokigt materielbestånd samt 
att flera flygande personalkategorier tillkom. Detta kom att utgö
ra det arv på vilket det självständiga flygvapnet senare skulle 
skapas. Fram till 1936, då flygvapnet erhöll direktrekrytering via 
egen kadettskola försågs flygvapnet med officerare kommende
rade eller överförda från armen och marinen. Detta innebar, att 
flygvapnet under 1920- och 30-talet kom att personellt bli myc
ket heterogent vilket försvårade utvecklingen. 

Endast officerare och underofficerare samt ett fåtal underbefäl 
var anställda på stat vilket innebar, att majoriteten av flygvapnets 
personal var kontraktsanställd. Förhållandena i armen och ma
rinen var likartade. Följden blev, att genomströmningen av perso
nal blev stor vilket medförde höga kostnader för rekrytering, 
utbildning och civilanställningsåtgärder. Systemet var oekono
miskt. Personalen lämnade försvaret när den var som mest an
vändbar. Rekryteringsbehovet var stort. Försvaret kunde inte er
bjuda lika höga löner som det civila samhället. Följden blev 
kännbara vakanser. 

Under inverkan av andra världskriget uppnådde flygvapnet sin 
största organisation och kom därmed att mer än fördubblas jäm
fört med vad som förutsetts i 1936 års försvarsbeslut. Den snabba 
expansionen medförde problem med tillförsel av materiel samt 
rekrytering och utbildning av personal. För att täcka behovet av 
officerare och flygförare tvingades flygvapnet att i stor omfatt
ning utnyttja korttidsanställda piloter. Reservofficerarna kom 
därför under beredskapstiden att utgöra en regulator för att fylla 
vakanserna för officerare på stat. För att täcka behovet av flygfä
rare återupptogs utbildningen av värnpliktiga flygförare vid andra 
världskrigets början. 

Under beredskapstiden var det politikerna som ville påskynda 
utvecklingen och uppbyggnaden av flygvapnet till skillnad från 
mellankrigsåren. Trots detta såg politikerna fram emot krigsslutet 
och ville inte skapa en organisation med stor del fast anställd 
personal som riskerade att permanentas med dryga bestående 
kostnader som följd. Därför utnyttjades till stor del kontraktsan-
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ställd personal för att åstadkomma elasticitet i organisationen. De 
stora kostnader som blev följden av korttidsanställningssystemet 
samt att rekryteringsbehovet inte kunde täckas medförde, att 
politikerna tillsatte 1944 års manskapsutredning. Syftet var, att 
försöka reducera det kontraktsanställda manskapet och därmed 
minska kostnaderna och rekryteringsbehovet. 

V ad gällde införande av stamflygförarna, torde detta inte haft 
något samband med förhållandena i armen och marinen. Initiati
vet togs av chefen för flygvapnet i syfte att effektivisera organisa
tionen. Den snabba tekniska utvecklingen med behov att omskola 
personal till mera komplicerade flygplantyper, de höga utbild
ningskostnaderna, beredskapskraven, den höga haverifrekvensen, 
önskan om föryngring av personalen på grund av ökade fysiska 
krav samt att freds- och krigsorganisation i huvudsak överens
stämde, utgjorde faktorer som krävde direktrekrytering och an
ställning för längre tid. Det engelska systemet med "Short service 
pilots" var förebild för stamflygförarsystemet. 

Flygvapnets tekniska personal föreslogs få civilmilitär ställning, 
och skulle helt inriktas på den tekniska tjänsten. Rekrytering av 
flygande personal skulle inte längre göras från manskapet. 

Med chefens för flygvapnet förslag som grund framlade 1944 
års manskapsutredning omfattande förändringar för flygvapnets 
manskapsorganisation. Mindre förändringar föreslogs för armen 
och marinen. 

Av de framlagda förslagen beslutade riksdagen den 2l
f

juni 
1946 om minskningar för det kommande budgetåret vad gällde 
kontraktsanställd personal och mindre ökningar av fast anställd 
personal för armen och marinen. För flygvapnets del togs inga 
beslut vad gällde manskapet. Politikerna och de militära myndig
heterna ville avvakta resultatet av 1945 års försvarskommitte 
angående försvarets framtida organisation och inte föregripa 
kommande beslut. Dessutom innefattade manskapsutredningens 
förslag åtskilliga problem som ytterligare måste utredas. Däremot 
fattades beslut om att införa den nya stamflygförarkategorin 
fr o m  den l juli 1946 eftersom detta inte skulle föregripa kom
mande organisationsbeslut samt för att inga rekryteringsproblem 
förväntades för denna kategori. 

Till chefens för flygvapnet och manskapsutredningens förslag, 
att avskaffa reservofficerare, reservunderofficerare och underoffi-
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cerare på stat i flygförartjänst samt värnpliktiga flygförare togs 
ingen ställning, för att inte föregripa det kommande beslutet om 
den framtida organisationen. 

De enda egentliga argumenten mot en organisationsförändring 
för den flygande personalen kom från Underofficersförbundet 
som inte accepterade avskaffandet av underofficerare i flygförar
tjänst. Reservofficersförbundet agerade inte mot förslaget före 
riksdagens beslut. Enda reaktionen från reservofficerarnas sida 
kom från en enskild reservofficer genom ett inlägg i Tidskrift för 
reservofficerare. 

Stamflygare tillkom som en tillfällig benämning. Efter en 
namnpristävling avgjordes att kategorin skulle benämnas fältfly
gare vilket fastställdes av Kungl Maj :t att gälla fr o m  den 1 
oktober 1950. 
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Beräknat personalbehov för flygvapnet i fred samt utfall 1936-19471 
Bilaga 

(Parentes anger antal flygande för respektive kategori) 

Beräknat Befint- Beräknat antal under Vid fullt Befint-
antal en- ligt an- uppsättningsperioden uppsatt ligt 

Kategori ligt 1930 tal flyg- antal 
års för- 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 vapen 1947/48 
svarskom-
mission 

Officerare 255 254 301 253 415 490 559 751 460 
på stat 

Underoffi- 175( 45) 177 227 281 357 427 516 820(357) 482( 69) 
cerare på stat 

Manskap 1 015(133) 2 300 2 680 3 115 3 600 4 175 4 360 4 365(290) 2 741 (112) 

Reserv- 340(334) 91 125 185 260 335 415 457(307) 400(273) 
officerare 

Reserv- 89( 59) 45 55 65 75 100 125 200(135) 117( 13) 
underof-
ficerare 

Värnplik- 145 195 245 330 415 500 350 
tiga flyg-
förare 

...... 
1 
sou 1935: 41 s 95, 1942: 1 s 603-611, s 673-674

c.o 2 Officerare i intendenturtjänst ej inräknadeVl 
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Z usammenfassung 

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die schwedische Luftwaffe erheblich 
verstärkt. Das fiihrte u.a. zu einem Mangel an Piloten, der nur durch die 
Einberufung von Reserveoffizieren und die Ausbildung von Wehrpflichtigen zu 
Flugzeugfiihrern einigermassen behoben werden konnte. Allerdings erhöhten 
sich dadurch auch die Personalkosten stark, zumal sich die Umschulung von 
Reserveoffizieren und W ehrpflichtigen auf neue, immer kompliziertere Flug
zeugtypen als schwierig und kostspielig erwies. 

Bereits 1944 schlug der Oberbefehlshaber der Luftwaffe daher entscheidende 
Veränderungen der Personalorganisation vor, die durch Reichstagsbeschluss ab 
Haushaltsjahr 1946/4 7 durchgefiihrt wurden. Die Ausbildung von Reserveoffi
zieren und Wehrpflichtigen zu Flugzeugfiihrern wurde abgeschafft. An ihre 
Stelle sollten, teilweise nach dem Vorbild der englischen "Short service pilots" 
auf Zeit dienende Piloten treten. Im Gegensatz zu ihren englischen Kameraden 
sollten die schwedischen Flugzeugfiihrer jedoch nicht zu Offizieren ausgebildet 
werden. 

Voraussetzung fiir die Einstellung zum Piloten auf Zeit oder, wie sie ab 1950 
bezeichnet wurden, zum Feldflugzeugföhrer war mindestens der Abschluss der 
Volksschule. Bewerber mussten mindesten 18 und durften nicht älter als 21 
Jahre sein. Nach erfolgreicher Ausbildung zum Flugzeugföhrer konnte ihre 
Anstellung bis zum 28. Lebensjahr verlängert werden. Während der Dienstzeit 
konnten sie sich weiterbilden und sich als Offiziersanwärter bewerben. Der 
Reichstagsbeschluss von 1946 setzte voraus, dass die Luftwaffe etwa ein Drittel 
ihrer Offiziersanwärter aus der neuen Pilotenkategorie rekrutierte. Dieser 
Reichstagsbeschluss rechnete auch damit, dass durchschnittlich jährlich 110 
Bewerber zum Feldflugzeugfiihrer eingestellt wiirden. 
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Ny militärhistorisk litteratur 

Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-
1985. 
Red: Bo Hugemark. Militärhistoriska förlaget. 1986. (140x210 mm, inbunden, 
64 s. Ca-pris: 150 kr; vid beställning frän Militärhistoriska avdelningen /MHN: 
110 kr). 

Boken belyser den svenska neutralitets- och säkerhetspolitikens utveck
ling sedan början av 1800-talet. Särskild uppmärksamhet ägnas försvars
maktens utformning och planläggning i relation till de krav som utrikes
politiken ställt i olika lägen. 

Alf W Johansson och Torbjörn Nonnan inleder med en bred översikt 
över den svenska neutralitetspolitiken i historiskt perspektiv. Av Aroid 
Cronenberg presenteras för första gången konkret det svenska försvarets 
krigsplanläggning under 1900-talets första hälft. Klaus-Richard Böhme 
ger en översikt över bl a krigsorganisationens utveckling i "Huvuddrag i 
svensk försvarspolitik 1925-1945". I "Svensk nedrustnings- och för
svarspolitik från tjugotal till åttiotal" analyserar Bo Huldt den svenska 
nedrustningspolitiken och samspelet mellan denna och den traditionella 
försvarspolitiken. Avslutningsvis gör Bo Hugemark en strukturering av 
de säkerhets- och försvarspolitiska problemen i "Försvar för neutralitet. 
Några perspektiv på utvecklingen sedan 1945", ett inlägg avsett att 
provocera till en intensifierad försvarsdebatt. 

Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. 
Hans Christian Cars, Claes Skoglund & Kent Zetterberg. PROBUS Förlag. 1986. 
(148X210 mm, limhäftad, 114 s. Pris /inkl moms och porto/: 70 kr. Boken kan 
beställas genom MHA eller genom insättning av 70 kr på PROBUS Förlags 
postgirokonto: 59 59 42-4.) 

Boken, som tillkommit genom ett uppdrag till Militärhistoriska avdel
ningen från 1984 års parlamentariska försvarskommitte, ger en över
blick över den svenska försvarspolitiken under efterkrigstiden. I bokens 
första avsnitt lämnas en karakteristik av försvarsbesluten 1948-1984. 
Därefter beskrivs och analyseras mål och medel för försvarsbesluten 
under två tidsperioder: den politiska enighetens tid 1945-1965 och den 
politiska oenighetens tid 1965-1982. Vidare behandlas personal- och 
värnpliktspolitiken samt försvarsbeslutens ekonomiska förutsättningar, 
priskompensationssystem och ekonomiska hållfasthet. I en bilaga ges en 
kortfattad presentation av försvarsbeslutens olika stadier och delar. 
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Militärhögskolan och dess förhistoria. 
Red: Bo Kjellander. PROBUS Förlag. 1986. (148x210 mm, inbunden, 104 s, 67 
il!. Pris /inkl moms och porto/: 85 kr. Boken kan beställas genom MHA eller 
genom insättning av 85 kr på PROBUS Förlags postgirokonto: 59 59 42-4.) 

Boken, som utgivits till Militärhögskolans 25-årsjubileum i oktober 
1986, behandlar inte endast skolans 25 år som gemensam skola för 
högre utbildning av officerare från alla tre försvarsgrenarna utan även 
såväl dess förhistoria, räknad från bildandet av Högre artilleriläroverket 
på Marieberg 1818, som dess framtid. Förordet och kapitlet om skolans 
framtid har skrivits av chefen för Militärhögskolan, generalmajor Evert 
Båge. Författare till bokens övriga delar är överstelöjtnant Bo Kjellander 
som tjänstgör vid Militärhistoriska avdelningen. Kjellander har bl a stu
derat förändringarna av de högre kursernas innehåll genom tiden - en 
förändring från bildning till utbildning? 

Till Militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social för
ändring under Vasasönernas regering. 
Nr 8 i serien Militärhistoriska studier. 
Gunnar Arteus. PROBUS Förlag. 1986. (148x210 mm, trådhäftad, 201 s, 10 
ill. Pris /inkl moms och porto/: 120 kr. Boken kan beställas genom MHA eller 
genom insättning av 120 kr på PROBUS Förlags postgirokonto: 59 59 42-4.) 

Författaren, som är docent i historia vid Göteborgs universitet och sedan 
1979 verksam vid Militärhistoriska avdelningen, behandlar i boken frå
gan om graden av professionalitet hos Vasasönernas militärbefäl. Han 
reviderar därvid väsentligt den trnditionella bilden av Gustav Il Adolf 
som ensam uppbyggare av det svenska Östersjöimperiet utan något 
militärorganisatoriskt arv av värde från sina företrädare. 

I boken ingår förteckningar över hövitsmän, ryttmästare och högre 
befälhavare till lands och sjöss i svensk tjänst samt nyadlade under 
epoken 1555-1610. 

Armens första bil. Ett vanskligt materielförsök i Jämtland på 1910-talet, 
Bo Kjellander. Utg av MHA 1985. (148x210 mm, linnetrådhäftad, 64 s, 16 ill. 
Pris /inkl moms och porto/: 40 kr. Boken kan beställas genom MHA eller genom 
insättning av 40 kr på PROBUS Förlags postgirokonto: 59 59 42-4.) 

Författaren, som vid Militärhistoriska avdelningen driver ett projekt om 
armens motorisering, presenterar i denna bok de bakom inköpet av 
armens första bil liggande motiven, de smått fantastiska kostnadskalky
lerna och den långsamma beslutsprocessen med oanade konsekvenser 
för bilens introduktion och användning. Läsaren får också följa bilen 
under dess strapatsrika år på Jämtlands fältjägarregemente och - sedan 
regementschefen bett att få "bli befriad" från bilen - dess sista tid hos 
Norra skåningarna. 
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Personer och situationer på Östgöta trängkår. Teckningar av CP 
Groth. 
Bo Kjellander. PROBUS Förlag. Planerad utgivning under 1987. Förhandsteck
ning kan ske genom insättning av 140 kr (inkl moms och porto) på PROBUS 
Förlags postgirokonto: 59 59 42-4. 

Trängofficeren Carl Peter Groth var skicklig på att teckna personer och 
sJtuationer från den militära miljön. Han tjänstgjorde 1907-1923 vid 
Ostgöta trängkår, T 6, och från denna tid finns ett hundratal teckningar 
bevarade, såväl från förbandets tid i Eksjö (t o m  1911) som i Linköping. 
Där finns såväl situationsbilder från kaserngård, ridhus och mäss som 
träffsäkra karikatyrer av officerskamraterna. Men där finns även seriösa 
porträtt, främst av officersfruarna, fina karaktärsstudier utförda med 
varsam hand. Teckningarna beledsagas i regel av versifierad text. Till
sammantaget utgör teckningarna med verser en värdefull och roande 
dokumentation av dåtidens garnisonsliv. I den planerade boken kommer 
även Groths liv att skildras i korthet och Östgöta trängkårs historia att 
redovisas. Något kommer också att skrivas om tecknade militärer ge
nom tiderna. 
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