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Förord 

Två revolutioner och två krig 

Slumpen, något hjälpt på traven av redaktionen, har fogat det så 
att årets bidrag anknyter till tre "jubileer", två världskrig och en 
stor revolution, samt till den revolution som pågår idag i Europa. 

Det är ett märkligt sammanträffande att Östeuropa genomgår 
revolutionära omvälvningar det år då man firar 200-årsminnet 
av den stora franska revolutionen. I och för sig är kanske - som 
en del påstår - likheterna större med revolutionsåret 1848, de 
liberala ungdomsrevolternas år. Men tre förhållanden påminner 
mycket om 1789. Då liksom nu var det ett fallfärdigt system som 
inte klarade av en ny tids ekonomiska och politiska utmaningar. 
De första reformstegen togs av de styrande, och när det auktori
tära trycket lättades genom inkallandet av ständerna gick kedje
reaktionen igång. Och den gick snabbt: från eden i Bollhuset till 
Bastiljens stormning förflöt 55 dagar. Detta trots att inga TV
team fanns på plats i Versailles. När man idag förvånas över 
förändringarnas snabbhet har man glömt den ofta upprepade 
historiska erfarenheten av hur revolutioner startar. 

För dagens fria Polen började emellertid processen för tio år 
sedan men frystes sedan under militärstyret. Mieczyslaw Liderts 
uppsats "Militär och politik i Polen" skrevs innan revolutionen 
åter tog fart. Av tekniska skäl kunde den tyvärr inte publiceras i 
MHT 1988 som planerats. Den är emellertid fortfarande högin
tressant, icke minst på grund av att de nationella krigsmakternas 
ställning och lojaliteter är en fråga av största vikt i den kaotiska 
frigörelseprocessen i Öst. 

Dagens europeiska krigsmakter är i huvudsak uppbyggda på 
den allmänna värnpliktens grund och därmed ytterst en produkt 
av den franska revolutionen. Levee en masse överlevde det revo
lutionära skedet, bildade grunden för Napoleons kejsardöme 
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och det senare 1800-talets militarisering av Europa. Ett intres
sant undantag var Sverige. Som framgår av undertecknads upp
sats "The Swedish system of Universal Conscription", ett före
drag hållet vid det militärhistoriska colloquiet i Paris till minne 
av revolutionen, medförde ett antal inrikes- och utrikespolitiska 
faktorer att vi i det längsta höll fast vid den gamla indelta armen. 

På kontinenten stod emellertid 1914 sedan länge stora värn
pliktshärar anfallsberedda, och själva systemen för mobilisering, 
koncentrering och uppmarsch bidrog till att göra krigsutbrottet 
oundvikligt. Tre av uppsatserna handlar om detta krig som bröt 
ut för 75 år sedan. Bo Kjellander beskriver en spektakulär hän
delse som nästan alltid nämns i förbindelse med de inledande 
slagen: Taxibilarna från Pari� som förde förstärkningar till armen 
Maunoury i slaget vid Marne. Måhända var episoden i sig inte så 
betydelsefull, men den förebådar framtidens mekanisering och 
den blixtbelyser ett avgörande stridsområde i ett av historiens 
vänd punktsslag. 

De andra två uppsatserna handlar om det neutrala Sveriges 
situation. Frank Arman analyserar hur samarbetet mellan han
dels- och örlogsflotta ordnades bl a för att prioritera de knappa 
sjöfolksresurserna och skydda handelssjöfarten längs våra kus
ter. (En motsvarande uppsats om andra världskriget är planlagd 
för MHT 1990.) 

Sverige utsattes som bekant för svåra påfrestningar avseende 
försörjningen under det första världskriget. En revolutionär situ
ation började tona fram. Hakon Leche beskriver hur den nya 
värnpliktskrigsmakten berördes av och reagerade på dessa orolig
heter. 

Att vi i år ihågkommer att det är 75 år sedan första och 50 år 
sedan det andra världskriget bröt ut är ett hoppingivande fak
tum. Den senaste fredsperioden har nu varat mer än dubbelt så 
länge som den förra. Orsaken är förhoppningsvis att krigets fasor 
nu inte längre glöms. Det är också påtagligt hur starkt bered
skapsåren ännu lever i den svenska nationens minne. Utställ
ningar, filmer, radio- och TV-program bär vittne. Vi vill passa på 
att här fästa uppmärksamheten på militärhistoriska avdelning
ens antologi Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, som 
utkom hösten 1989. (Se litteraturlistan sid 302). 

I MHT 1988 publicerade vi Karol Liszewskis "The Polish-
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Soviet War of 1939", ett ämne som fått dubbel aktualitet i år 
med minnet av krigsutbrottet och diskussionerna kring Molo
tov-Ribbentroppakten. I årets nummer har vi två uppsatser kring 
andra världskriget. Klaus-Richard Böhme går igenom hur det 
svenska flygvapnet genom besöksutbyte med tyska Luftwaffe 
sökte skaffa sig en bild av en potentiell motståndares förmåga. 
Ola Castenvall analyserar Churchills planer på en Balkaninva
sion. 

Att Balkan-planerna (eller snarare ideerna) aldrig kom till 
utförande har ibland utmålats som en försutten chans att rädda 
Östeuropa undan rysk dominans. Castenvall är skeptisk till 
denna syn och till realismen i Churchills planer. Hänsynen till 
Sovjetunionen och dess stora offer i kriget ledde oundvikligen 
till vad vi idag kallar Jalta-Europa. Men den fantastiska slumpen 
har åter ordnat till ett märkligt sammanträffande. När Cas
tenvalls utredning, som påbörjades 1987-88, nu publiceras har 
det som Churchill inte uppnådde åstadkommits av den stora 
europeiska revolutionen 1989. 

Bo Hugemark 
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Militär och politik i Polen 
Mieczyslaw Lidert 

Inledning 

I Polen (1981) till skillnad från Ungern (1956) och Tjeckoslo
vakien (1988), anförtroddes uppdraget att återupprätta "lag och 
ordning"1 till landets egen arme2

• När den högsta statsmakten 
övertogs av ett renodlat a d  h o c  militärt organ, som under 
namnet Militärt Råd för Nationens Räddning (W0jskowa Rada 
Ocalenia Narodowego-WRON, på polska: RL) åsidosatte polit
byrån och införde krigstillstånd i landet ( den 13 december 
1981), åskådliggjordes militärens och polisens dominerande 
ställning inom den kommunistiska maktstrukturen i Polen3 . 
Implikationerna av den "polska" krislösningsvarianten för 
Sovjetblocket och Warszawapaktens organisation samt relatio
nerna Öst-Väst har blivit föremål för ökat forskningsintresse4

• 

A. Ross Johnson anmärker, att i politiska analyser av Polens roll
inom Sovjetblocket och i militära bedömningar av Warszawa
paktens hot för NATO i Europa, försummades granskningen av,
"inom ett politiskt och militärt sammanhang, efterkrigsutveck
lingen av de polska väpnade styrkorna"5

• 

Den föreliggande uppsatsens syfte är att presentera en skiss
artad empirisk information om det polska militära etablisse
mangets historiska bakgrund och framväxt. Med detta avses att 
bibringa en bättre uppfattning om militärens roll, som en viktig 
faktor i det politiska spelet i Polen. 

Uppsatsen inleds med en problematiserad skiss av den histo
riska bakgrunden till de polska väpnade styrkornas framväxt. 
Det historiska arvet utgör en viktig komponent i Polska armens 
moraliska "utrustning". Dessa avsnitt baseras i stort på Ox
fordprofessor Norman Davies's böcker (Poland-Gods Playgro
und, Oxford 1980 och Heart of Europe: A short History of 
Poland, Oxford 1984) och på en omfattande litteratur i ämnet, 
som redovisas i noterna. 
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Tyngdpunkten i uppsatsen läggs på en genomgång av de vikti
gaste etapperna i den polska krigsmaktens (förkortad WP's eller 
LWP's)6 utveckling efter 1943. 

Som huvudkällor utnyttjades härvidlag studier gjorda av f d 
polska högre officerare, numera i Väst, publicerade i olika tid
skrifter och böcker, som Östeuropa (Stuttgart), Zeszyty Histo
ryczne (Paris), Kultura (Paris), Survey (London), Problems of 
Communism (Washington )7. 

Det sista kapitlet ägnas åt en sammanfattande diskussion 
kring konsekvenser av militärens ingripande i den socialpolitiska 
konflikten mellan makten och samhället i Polen. Kapitlet bygger 
på debattartiklar, publicerade både i polska tidskrifter i Väst och 
i Polen, diverse studier, skrivna av öststatsforskare och analyti
ker. Dessa källor redovisas i noterna. 

Historisk bakgrund. 

Allmänt om den polska militära traditionens politiska öden i 
Folkrepubliken Polen 

Början till den kommunistiska makterövringen i Polen efter 
1944 var skapandet av en kommunistdominerad polsk arme i 
Sovjet 1943. Det kommunistiska systemet i Polen etablerades av 
"folk i uniform"8

, knutna till och beroende av en extern makt, 
Sovjet. I december 1981 demonstrerades med all önskvärd tyd
lighet betydelsen av den sovjetiska kopplingen för uppträdandet 
av den polska militära eliten9

• 

Sin framgång med att överhuvudtaget få fotfäste i det starkt 
antiryska och antikommunistiska Polen kan de nya makthavar
na, dessutom totalt okända för polackerna, tillskriva inte bara 
Sovjets militära stöd detta var givetvis det avgörande villkoret 
- utan även - till en icke obetydlig del - sin förmåga att förstå
betydelsen av den polska historiens patriotiska tradition samt
sin skicklighet i hanteringen av dess symboler, myter, analogi
er 10 . I första hand applicerades denna väl genomtänkta politik
just på själva armen. Dess division Nr I fick sitt namn efter
Tadeusz Kosciuszko, den folkkäre ledaren av den antiryska res-
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ningen från 1793-94. Utstyrseln i divisionen var strikt polsk, 
vitröda flaggor med Madonnans bild på. Militära insignier var 
polska (fastän den vita örnen, polskt riksvapen berövades sin 
krona, varmed man ville markera återknytningen till piastpolens 
era med dess antigermanska tradition), katolska fältpräster för
rättade dagligen gudstjänster, soldateden var religiös, promove
rade fänrikar "dubbades" med svärd till sin nya grad vid högtid
liga ceremonier, precis som i den polska hären i det suveräna 
Polen (II Rzeczpospolita 1918-1939). Kontinuiteten betonades 
vidare genom att i spetsen för den I:a Divisionen och sedan den 
1 :a Polska Armen i Sovjet ställa general Zygmunt Berling, f d 
överste, tillfångatagen och internerad av Röda Armen i septem
ber 1939. Genom att vädja till den militär-ridderliga etosen, som 
utgör ett utmärkande drag av den polska militära traditionen 11, 

sökte de polska kommunisterna vinna trovärdighet, som "tvätt
äkta" polacker och patrioter. Många bland dem vägleddes upp
riktigt av en inre övertygelse om att de byggde upp en suverän 
polsk arme12

• 

Denna tradition - åtminstone vissa delar i den - blev obe
kväm i de efterföljande åren, i takt med att armen blev föremål 
för intensifierad sovjetisering under den stalinistiska perioden 
(1948-1956). Efter den "polska Oktobern" och Gomulkas 
makttillträde, då strävan till "repolonisering" gjorde sig gällan
de, insåg man nyttan av att odla den militära traditionen, i syfte 
att effektivisera och professionalisera militären. Generalmajor 
dr Tadeusz Szacilo, som hör till general Jaruzelski's inre krets, 
biträdande redaktör för försvarsministeriets historiska kvartals
tidskrift, skriver i samband med 40-årsdagen av det Militära 
Historieinstitutet om "den militära historiens plats och roll i 
formandet av den nationella medvetenheten" och preciserar bl a 
vilka traditioner som bör befrämjas i första hand. Till dessa hör 
alltså de första Piastkonungarnas kamp för "den polska statens 
oberoende från de tyska feodalherrarna", "även Jaggellonnernas 
kamp för konsolideringen av denna stat". "Till signifikativa 
symboler av denna kamp hör (segrar vid) Cedynia, Glogow, Psie 
Pole, Plowce, och framför allt Grunwald - Polens största seger 
under medeltiden. Stort utrymme ägnas i forskningsarbeten och 
populariseringsstudier militärens och samhällets attityder under 
den svenska syndaflodens period och i kampen mot Turkiets 
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dominans i sydöstra Europa. Låt oss påminna om, att slutstrec
ket för denna dominans sattes av segern vid Wien av koalitions
hären under befäl av konungen Jan III Sobieski, den 12 sept 
1683. Segern var ett uttryck för den polska militärkonstens höga 
nivå och den är inskriven i det polska vapnets ärorika historia". 13

General Szacilo, som i inledningen till sin uppsats påminner om 
den "för historikerna självklara truismen, att historiekännedom 
är ett oumbärligt villkor för förståelsen av nuet"14, lyckas i
återstående texten av sin studie med konststycket, att inte en 
enda gång ta i sin mun ordet "ryssar", eller ens "Tsarryssland". 

Kampen mot delningsmakterna och synnerligen mot först 
Tsarryssland och sedan mot Sovjetryssland, dominerade Polens 
historia under de senaste två seklen. Aristokratins och adelns 
(szlachta) värderingar (Gud och ära) utvidgades under kampens 
gång för att omfatta nya värderingar, adekvata för den nya 
verkligheten: oavhängighet ( niepodleglosc ), fäderneslandet 
(ojczyzna), frihet (wolnosc). Orden placerades på Dabrowski
legionens baner15: "För Er frihet och Vår", blev sedan vägledan
de för efterkommande generationer av polska frihetskämpar. 
Generalen Wojciech Jaruzelski, statsminister och tillika partiets 
första sekreterare förefaller nu inse, att vill man förbättra sina 
"kreditivbrev" hos polackerna, så är det angeläget att bekänna 
sig till denna tradition. Jaruzelski - en annars tillbakadragen 
ledare tillkännager för den polska offentligheten vissa tills nu 
mindre kända autobiografiska detaljer: "Precis som en avgöran
de majoritet av min generation, blev jag uppfostrad i den katol
ska andans tro. I mina allra yngsta år var jag djupt troende. ( ... ) 
Jag gick i ett gymnasium, lett av präster, marianer ( ... ) Uppfost
ran i familjen, särskilt gäller det min moder, och i skolan över
ensstämde med den modell, som traditionellt var förhärskande i 
min uppväxtmiljö: 'Gud och fäderneslandet' ( ... ) Mina reella 
hjältar var bl a fursten Jozef Poniatowski16 och Romuald Trau
gutt 17. Symboliska hjältar: gestalter från böcker av Henryk Sien
kiewicz 18 och andra, särskilt polska 1800-talets skalder och för
fattare," 19 

Den polska adelns mentalitet visade sig vara seglivad och 
"smittade av sig" till armemanskapet från övriga samhällsklas
ser, till bönder, borgare och arbetare. Polsk militär - anmärker 
N. Davies präglas av en oberoendeanda vis-å-vis all centrali-
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serad makt, av ett drag av anarki, förkärlek för improvisation 
och spektakulära bedrifter.20 Det specifikt polska är vidare: 

- bruten kontinuitet i den nationella krigsmaktens utvecklings
process, till följd av rikets försvinnande, sporadisk fortsätt
ning av militär uppbyggnad, oftast under främmande över
kommando, i främmande intressens tjänst; blandning av olika
militärskolor, ofta mycket skilda från varandra: inhemska,
franska (Napoleoneran), ryska, preussiska, österrikiska, eng
elska, amerikanska.21 

- förknippandet av militär uppbyggnad med strävan till samhäl
lelig förnyelse, modernisering, reformering, patriotism, natio
nalism (ofta misstolkad utanför Polen), jämsides med en "na
turlig" koppling tm demokratiska rörelser och frihetssträvan
den annorstädes (i Europa och Amerika), och en hög grad av
ideologisering och politisering. "Polen befinner sig sedan två
hundra år i ett tillstånd av cyklisk, permanent revolution",
anmärker en framstående polsk historiker.22

Rikets öden utmynnade i - vad beträffar polackernas attityder 
- tvivel på sitt nationella etablissemangs - både det civila och
militära - kompetens och förmåga att effektivt hålla stången
mot de överlägsna fienderna, parat med vägran att acceptera "de
reella styrkeförhållandena", med det särpräglade polska "ro
mantiska uppträdandet" som känd följd (i polska historiska
debattartiklar och dispyter kring det förflutna citeras ofta Bis
marcks bevingade ord, att polacker är "politiker i poesin och
poeter i politiken").23

En del av den polska militärens historiska arv var dess funk
tion som bevarare av den polska identiteten och kontinuiteten 
under delningstiden. Denna roll delades med den katolska kyr
kan och övriga polska motståndscentra. Nationen satte sitt hopp 
på återuppståndelse som en stark, suverän stat i första hand till 
väpnad kamp och sin militär. Hos den polska militären, in
vecklad i kampen för frihet och oberoende var som regel motive
ringsgraden högre, än i de etablerade armeerna, bestående hu
vudsakligen av tvångsrekryterade soldater. Den polska soldaten 
var starkt medveten om sin armes underlägsenhet vis a vis de 
mäktiga yrkesarmeerna, som man fick slåss emot. Han visste, att 
hans slit inte skulle få någon omedelbar utdelning. Man utkäm-
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pade oräkneliga slag, men man förlorade alla krig: mellan Sobi
eski's seger 1683 och Pilsudskis seger i det polsk-ryska kriget 
(1919-1921), förflöt drygt två sekler, fyllda av militära mot
gångar. Trots alla nederlag genomsyrades polackerna av en över
tygelse att den polska soldaten klarar sig i alla väder: det militära 
etablissemanget misslyckades, men den enskilda soldatens 
oförvitliga dygder, tapperhet, självrådighet, initiativ, improvisa
tionsförmåga, bravur, triumferade alla odds till trots. Man upp
fattade fortsatt kamp som en patriotisk mission, på vägen till ett 
oavhängigt Polen. 24 

Det polska militära etablissemanget 

I 1600-talets andra hälft började upplösningsprocessen av den 
gamla Rzeczpospolita och dess arme påskyndad av främmande 
invasioner (svenska, ryska o a) och den ödesdigra kosackresning
en från 1648. 

I början på 1700-talet saknade riket en krigsmakt kapabel att 
hindra inkräktare - svenska, ryska, preussiska - från att för
vandla landets territorium till sitt uppmarschområde, krigsskå
deplats och plundringsobjekt. Landet blev de facto ryskt protek
torat. 

År 1717 tvingades Polen att begränsa sin arme till 24 000 man. 
I statens tjänst fanns det faktiskt bara 16 000 man, en snarare 
symbolisk styrka för ett rike, vars territorium gick upp emot 
900 000 kvadratkilometer. 25 

Samtidigt var det i Polen-Litauen ingalunda någon brist på 
soldater: landets utarmade lågadel fyllde leden av talrika privata 
armeer. Mäktiga magnater, Radziwill, Tyzenhaus, Branicki m fl 
förfogade över relativt starka militära etablissemang, med egna 
militära skolor, uniformer, vapentillverkning, reglementen, in
signier. Dessa armeer, upptagna som de var med ideliga privata 
krig och vendettor (Zajazd), höll sig utanför ett enat nationellt 
kommando och förblev oanvändbara för rikets gemensamma 
försvar. Medan landet hörde till de mest militariserade i Europa, 
saknade den stående armen utbildade soldater; detta kan illu
streras med följande statistik: kring året 1781 var andelen utbil
dade soldater i rikets tjänst i Polen, i relation till den vuxna 
manliga befolkningen som 1:472, jämfört med 1:153 för Frankri-
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ke, 1:90 för Österrike, 1:49 för Ryssland och 1:26 för Preussen. 
Norman Davies betecknar detta förhållande som "en rätt märk
lig paradox". 26 

Under 1700-talets andra hälft inleddes i Polen en dynamisk 
förnyelseprocess: reformarbeten, påbörjade under rikets sista 
konung, Stanislaw-August Poniatowski, avsåg i första hand mo
derniseringen av det militära etablissemanget. År 1765 bildades 
en militärskola (Korpus Kadetow ), som sedermera fick spela en 
betydelsefull roll i uppbyggandet av en nationell polsk arme. I 
kadettkåren fostrades en ny generation av polska officerare i 
patriotismens och upplysningens anda. Skolans mest framståen
de elever utgjorde sedan ryggraden av de polska väpnade styr
korna under de följande handlingsrika decennierna (Kosciuszko, 
Dabrowski, Kniaziewicz, Zajaczek, Niemcewicz m m.J 

År 1788 framförde den Stora Sejmen kravet, att de ryska 
trupperna skulle dras tillbaka från riket, samt den nya polska 
armen utökas till 100 000 man. Faktiskt lyckades man få under 
vapen 64 000 man. 

År 1791 antogs av Sejmen en ny grundlag: den historiska 3 
maj - konstitutionen - vilken innebar en revolutionerande 
förändring av rikets otidsenliga statsskick. 27 Ryssland intervene
rade och efter ett kort krig 1792, under vilkets lopp den polska 
armen ledd av Kosciuszko lyckades vinna några slag, krossade 
ryssarna motståndet, varefter landets andra delning verkställdes 
(1793). 

Redan året därpå inleddes en resning: Kosduszko utnämndes 
till statens diktator (Naczelnik), i syfte att möjliggöra enrolle
ringen i armen av livegna bönder. Frivilliga utlovades diverse 
lättnader, t o m frigörelse i vissa fall. Hans arme utökades till 
150 000 man, av vilka ungefär hälften var outbildade och utan 
moderna vapen. Trots några vunna slag, som var av stor psykolo
gisk betydelse (särskilt Raclawice, där bönder från Krakowtrak
ten, ledda av bonden Bartosz Glowacki, med sina liar som den 
enda beväpningen slog ut ryska kanoner),28 krossades till slut av 
bättre utbildade, väl beväpnade, disciplinerade ryska och preus
siska armeer. Kriget avslutades med stormningen av Warszawa, 
då ryska trupper under Suvorov föranstaltade en massaker i 
Praga (Warszawas förort). 

Efter den tredje delningen, som satte slutstrecket for en obe-
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roende polsk stats bildning, inleddes perioden av polska väpnade 
styrkor i exil och efterhand hemma i Polen, under starkt franskt 
inflytande (Napoleoneran). Vid Napoleons sida bildades i Itali
en polska Legioner (se not:15). 

I den polska arme, som bildades i det utvidgade Warszawas 
furstendömen (I 797-1813), efter kriget mot Österrike 1809 (J. 
Poniatowskis seger vid Raszyn), bedrevs en systematisk militär 
utbildning; en bättre förberedd polsk arme, uppemot 100 000 
man stark, integrerad i Napoleons Grande Armee, deltog i det 
ryska fälttåget från 1812. Efter nederlaget följde en återupp
byggd polsk arme (35 tys.), med Napoleon västerut. I slaget vid 
Leipzig (1813) täckte, prins Poniatowski (utnämnd till fransk 
marskalk) kejsarens reträtt över floden Elbe och stupade i kam
pen. Denna arme fick i överenskommelse med abdikationsak
ten från 1814 tillstånd att återvända till Polen, med bibehållna 
pensionsrättigheter och utmärkelser. Majoriteten fick sedan 
tjänstgöra i den polska armen, bildad i Kongresskungadömet, 
efter Wienkongressen 1815. De förde med sig Napoleon-tradi
tionen, den motsvarade väl den polska adelns temperament, 
men armen reorganiserades enligt rysk modell. Värntjänstplik
ten utökades till 10 år, officerskårens utbildning förbättrades 
väsentligt. Hård disciplin införd i armen var frånstötande för 
polackerna; missnöjet inom kadettkåren blev den omedelbara 
orsaken till den revolt som blev den tändande gnistan till 
novemberresningen 1830.29 

En välutbildad polsk arme höll ryssarna stången i ett år och 
många gånger försattes tsarens trupper i farliga situationer. Som 
följd av det polsk-ryska kriget 1830-1831 förvärvade en ny 
generation av polacker krigserfarenhet i sin egen reguljära 
arme. 30 Polsk militär tradition upprätthölls genom resningarna 
1848 (mot Österrike, i Krakow ), 1848 (mot Preussen) och 
1863-1864 mot Ryssland. Under den sistnämnda januarires
ningen, anslöt sig ca 200 000 polacker till olika förband, som 
opererade i hela landet. 

Polska patrioter manifesterade sin beslutsamhet att fortsätta 
att slåss, vid varje gynnsamt tillfälle: skalden Mickiewicz bildade 
en polsk legion i Italien i samband med Krimkriget 185531 och 
samma år organiserades en polsk kavalleridivision på Krim. Pol
ska generaler, Jaroslaw Dabrowski och Walery Wroblewski, ut-
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nämndes till militära ledare för den parisiska kommunen (1871). 
Hundratusentals polacker fick fullgöra sin militärtjänst i del

ningsmakternas armeer. Många fick höga befattningar. 32 Hund
ratusentals polacker användes som "kanonmat" av alla delnings
makter

1 
särskilt under det första världskriget. 

Vid utbrottet av kriget sommaren 1914 bildade Jozef Pilsud
ski polska legioner vid Österrikes sida. År 1917

1 
efter att ha bytt 

sida, inledde han uppbyggnaden av en polsk arme (80 000 man 
stark).33 Samtidigt grundades i Frankrike en polsk arme, under 
befäl av general Jozef Haller (80 000 man stark). 

Under det polsk-ryska kriget (1919-1921) genomfördes ett 
enande av de olika polska armeerna; på hösten 1920 bestod den 
återuppbyggda polska krigsmakten av en miljon soldater, därav 
700 000 vid fronten. 

Efter Pilsudskis statskupp 1926, som förde "sanacja" -regimen 
till makten (marskalken utfäste sig att "sanera" landets politiska 
liv), fick militären en överdimensionerad roll i landets affärer. 
Dess roll stärktes ytterligare efter Pilsudskis död (1935). Då 
etablerades den s k  "översteregimen", som styrde landet ända 
fram till det militära sammanbrottet i september 1939. 

Polen och dess väpnade styrkor var först i Europa att avvisa 
Hitlers utpressning, varmed det andra världskriget utlöstes ( den 
1 sept 1939). Polens arme bestod i krigets början av 30 divisioner 
och en del andra militära enheter.34 Polens krigsmakt var vida 
underlägsen tyskarna. Dess förkrossande nederlag väckte bitter 
besvikelse hos polackerna, som var som starkast omedelbart 
efter katastrofen. Efterhand, med bakgrund mot övriga europe
iska armeers motgångar i kriget mot Hitlerarmen, inklusive 
Sovjets arme, omvärderades den polska krigsmaktens insats. I 
regimens propaganda under Folkrepublikens första år, utnyttja
des septemberkatastrofen intensivt, främst i syfte att underbyg
ga legitimiteten av kommunisternas satsning på "alliansen" med 
Polens östra granne. Nederlaget - hette det var resultatet av 
mellankrigs-Polens antisovjetism, i synnerhet dess vägran att 
ingå ett intimt militärt samarbete med Sovjetunionen. Efter
hand nedtonades denna argumentering och istället betonades de 
polska armeernas insats i den ojämna kampen. Militära histori
ker publicerar sakliga analyser av det polsk-tyska kriget och 
polemiserar även mot skribenter i Väst, vilka uttalar sig nedsät-
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tande om det polska motståndet i september 1939.35

Det framhålls, att Warszawa försvarade sig längre än hela 
Frankrike (tyskarnas inmarsch den 2 okt 1939), att tyskarna 
tillfogades relativt stora förluster, att vid några tillfällen polac
kerna gick över till offensiva operationer (general Kutrzeba's 
framgång i slaget vid Kutno). Det militära etablissemanget ma
nifesterar sin övergripande politik, att integrera det mesta av 
den polska militära traditionen. 36 Men de militära forskarna 
sträcker sig inte så långt inte ännu i alla fall - som att granska 
några känsliga frågor, väsentliga i detta sammanhang, exempel
vis den militära betydelsen av Röda Armens inmarsch i Polen 
( den 17 sept 1939) och tillfångatagandet av fortfarande kamp
dugliga trupper, som skulle ha kunnat fortsätta det polska mot
ståndet, åtminstone ett tag till. 37 

Polska väpnade styrkor fortsatte kampen i Väst, först i Frank
rike (slaget om Narvik 1940) och sedan i Storbritannien ("slaget 
om England" 1940).38 

Efter det tyska anfallet mot Sovjet och återupptagandet av 
polsk-sovjetiska diplomatiska relationer, utverkade general Wla
dyslaw Sikorski, statsminister i den polska exilregeringen i Lon
don, tillika ÖB för polska väpnade styrkorna i Väst, uppbyggan
det av en polsk arme, under general Anders, bestående av polska 
soldater, internerade i Sovjet. Denna styrka lämnade Sovjetuni
onen 1942 och hamnade så småningom i Nordafrika, där den 
inkorporerades i den brittiska 8. armen, som 2. polska armekå
ren. Polackerna utmärkte sig i strider vid Tobruk, Anzio, Rom, 
Monte Cassino m m. 40 

Polska styrkor deltog i invasionen från juli 1944 och striderna 
på västfronten och särskilt utmärkte de sig vid Arnhem under 
general Maczek. Vid krigets slut stod Maczek's Första Polska 
Pansardivision i Wilhelmshaven, den 2. armekåren i Bologna. 
Vid denna tidpunkt uppgick dessa trupper till 228 000 man. Av 
dessa återvände 120 000 till Polen efter kriget.41

Polens Folkarme 

Kärnan till Folkarmen, 1. Kosciuszko Infanteridivisionen grun-
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dades på sovjetisk mark i maj 1943, som ett led i Stalins Polen
scenario, som ytterst avsåg, att installera en lydig moskvatrogen 
regim vid makten i Warszawa.42 "Denna händelse var ytterst
viktig, eftersom den var början till en reguljär polsk Folkarme" 
skriver en polsk militärforskare i samband med Folkarmens 40-
årsjubileum. "Kommunisterna hemma i Polen och i Sovjetunio
nen var grundare, organisatörer och uppfostrare av Folkar
men".43 Första och Andra polska armeerna, som bildades i Sov

jet efterhand, 107 000 man starka, deltog i den sovjetiska in
marschen i det "etniska" Polen i juli 1944.44 Dessa armeer
bestod av polacker, som flydde till Sovjet från de tyskockupera
de områdena, eller deporterades under åren 1939-1941. "Dessa 
armeer var inte bara organiserade av Moskva, utan även domine
rade av sovjetiska officerare; vid krigets slut utgjordes en tredje
del av officerskåren av sovjetiska medborgare. Dessa starka 
sovjetiska rötter påverkade i hög grad den efterföljande utveck
lingen av de polska väpnade styrkorna".45

Vid krigets slut bestod den polska krigsmakten under sovje
tiskt överbefäl av ca 400 000 man. "Av dessa deltog 185 000 
välbeväpnade, välorganiserade och välutrustade soldater i Ber
linoperationen" .46

I motståndsrörelsen i det av Tyskland ockuperade Polen intog 
Hemarmen (Armia Krajowa - AK) en dominerande position. 
AK var förlängningen av mellankrigs-Polens arme, leddes av dess 
officerare och sorterade under exilregeringen i London; militära 
grupperingar på vänsterkanten, Folkarmen (Armia Ludowa -
AL), Gwardia Ludowa GL var mycket fåtaliga, "betydelselö
sa, i jämförelse med Hemarmen".47 Den sista krigsoperationen
av en oberoende, suverän polsk arme var Warszawaupproret 
sommaren 1944.48 Hemarmen i det ockuperade landet var såle
des - paradoxalt nog den enda polska truppstyrka, som inte 
sorterade under främmande kommando. " ... Warszawaresning
en blev den sista suveräna handlingen, kanske på många långa 
år, av den forna Rzeczpospolita: detta var ett beslut fattat av 
polacker i den polska statens intresse". 48 "Faktum kvarstår, att
Warszawaupproret var den enda militära handlingen, i det av 
tyskarna ockuperade Europa, av en sådan intensitet och omfatt
ning", skriver professor Wladyslaw Bartoszewski. "I den deltog 
direkt tiotusentals, och indirekt hundratusentals människor".50
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"Resningen", menar professor Jan Ciechanowski, polskfödd Ox
fordhistoriker, "underlättade istället för att försvåra kommunis
ternas maktövertagande i Polen". Dess fall influerade djupt 
Polens efterkrigsöden. "Nederlaget övertygade polackerna, att 
för friheten bör man kämpa på ett mer försiktigt och mindre 
kostsamt sätt".51 I kampen i Warszawa, som varade i två måna
der, stupade ca 200000 människor.52 Resningen kallas av många 
polacker för det största förlorade slaget i Polens historia. 

Uppbyggnaden av det militära 
etablissemanget i Folkpolen 

I dess framväxt kan urskiljas olika disktinkta perioder. Under de 
sista krigsåren (1944-1945) fyllde armen samtidigt två funktio
ner, en yttre rent militär (kamp vid fronten) - och en inre, 
par excellence politisk, "befästandet av folkmakten".53 "Armen 
höll på att bli den polska sociala revolutionens redskap" -
skriver överste Sobczak. 54 I den ouppklarade situation i Polen, 
som präglades av djupt öppen och latent fientlighet och misstro 
mot de nya makthavarna, innebar "den inre funktionen" en 
kraftig insats av polska väpnade styrkor i pacificeringen av lan
det. "I slutet av september 1944 kom", skriver historieforskare 
Kristina Kersten, "Stalin, som hölls informerad av polska kom
munisterna, sovjetambassaden, NKWD och den militära under
rättelsetjänsten, till slutsatsen, att det behövs ett förkrossande 
slag, tillräckligt starkt, för att bryta ner allt motstånd och paraly
sera befolkningen. Besluten fattades vid besöket i Moskva av 
delegationerna från PKWN (Polsk Kommitte för Nationell Befri
else, bildad i juli 1944, som kärnan till den blivande kommunis
tiska regeringen) och KRN (ett kommuniststyrt nationellt råd, 
bildat på ockuperat territorium, med Bierut som ordförande) 
(den 30 sept-den 3 okt 1944)."55 Första steget innebar armens 
stora insats vid genomförandet av jordreformen.56 I maj 1945 
bildades den Interna Säkerhetens Armekår (KBW), som snabbt 
skulle fylla tomrummet efter NKWD, som så småningom drogs 
tillbaka till Sovjet. 57 I början av året 1946 bildades Statssäker
hetskommitten, under vilken alla armeförband sorterade, KBW, 
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WOP (gränsförsvarsstyrkorna), milisen (MO) och säkerhetsstyr
korna (SB), med uppgift att pacificera landet inför voteringen
referendum, som avsåg att eliminera oppositionen, huvudsakli
gen bondepartiet (PSL), lett av Mikolajczyk.58 

Sedan krigets slut ända fram till Stalinerans slut (1956) be
drevs intensivt organisatoriskt arbete på uppbyggnaden av krigs
maktens nya militära och politiska strukturer. Denna period 
kännetecknades av två parallella processer: man begagnade sig 
fortfarande av militären i syfte att konsolidera partiets maktpo
sitioner mot den interna fienden ( underjordisk väpnad kamp 
fortsatte ända fram till början på 1949), och samtidigt blev 
militären själv föremålet för intensiv indoktrinering, politisering 
och omorganisering enligt sovjetisk modell. "De sovjetiska väp
nade styrkornas erfarenheter tjänade såsom principiell förebild 
- något som resulterar från allmänna lagbundenheter - vid
formeringen av Folkarmen" - skriver överste Sobczak.59 

Direkt sovjetisk närvaro i den polska krigsmakten var orsaken 
till dess låga anseende hos polackerna. 60 Den polske generalen,
Michal Rola-Zymierski (utnämnd efter kriget till marskalk), er
sattes av sovjetmarskalken, Konstantin Rokossowski (av polsk 
härstamning), som blev försvarsminister, ÖB och tillika politby
råmedlem; en rad generaler, några av polsk börd, andra "förpol
skade"61 utkommenderades från Sovjetarmen, för att inta nyc
kelbefattningar i Polens arme ( ex. Wladyslaw Korczyc, Stanis
law Poplawski, Karol Swierczewski, Wladyslaw Strazewski, Jan 
Urbanowicz), några andra fick höga befattningar p g a sina 
ställningar inom partiledningen (general Aleksander Zawadzki) 
eller sina militära erfarenheter från det underjordiska motstån
det, som Marian Spychalski, även han utnämnd till marskalk, i 
början på 1960-talet. 

Under de allra första åren efter kriget utgjorde den polska 
officerskåren en märklig blandning. 1945 fanns det i den 40 859 
officerare, däribland 16 436 sovjetiska, vilka efter hand fick läm
na Polen. 1946, utifrån 2 141 på höga befattningar kom 332 från 
den nybildade Folkarmen, 26 från AL, 813 från den gamla 
polska armen, 357 reservofficerare från samma grupp, 13 från 
olika antinazistiska underjordiska förband och 717 från Röda 
Armen.62 

I syfte att påskynda sovjetiseringen av Folkarmen63 grundades 
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i rask takt en rad militära skolor, motsvarande den sovjetiska 
modellen; Generalstabens Akademi (1947), Militärhistoriska 
Byrån (1947), Militärpolitiska Akademien (1951): dessa läroan
stalters deklarerade uppgift var introduceringen av marxistiskt
leninistiskt tänkande i den militära läran och uppfostran, enligt 
sovjetiska förebilder. 64 "Polens arme", konstaterar stolt överste 
Sobczak "utvecklades till den första i Europa, efter Sovjetarmen, 
reguljära armen av ny socialistisk typ". 65 Samtidigt förbättrades 
militärens professionella utbildning och träning. 1951 bildades 
den Militärtekniska Högskolan (WAT-Wojskowa Akademia 
Techniczna im.gen. Jaroslawa Dabrowskiego). Allt fler officerare 
drogs in i partiet och sattes in som partiets propagandister och 
agitatorer, vid diverse politiska kampanjer, i samklang med dok
trinen om "armens band till det arbetande folket". 

''Repoloniseringen'' efter 
den "polska Oktobern" 

Under åren 1948-1955, då den stalinistiska falangen inom 
PF AP (PZPR - Polens Förenade Arbetarparti) dominerade poli
tiken, drabbades även militären hårt av utrensningskampanjer, 
skenrättegångar och intensiv indoktrinering, ofta på bekostnad 
av strikt professionell militärutbildning. Utrensningarna omfat
tade i första hand officerare från den gamla polska armen, vilka 
återvände efter kriget till Polen och tillträdde Folkarmen. 66 Flera 
arresterades och dömdes till döden under åren 1950-1955.67

Det direkta ansvaret för dessa terroraktioner vilar på den militä
ra kontraspionageavdelningen, "Informacja", som kontrollera
des fullständigt och leddes av sovjetiska underättelseofficera
re. 68 

Sedan f d partichefen Gomulka 1956 släppts fri och fått tillba
ka makten, inleddes i armen en avsovietiserings- och repolonise
ringsprocess. Under trycket av starka antisovjetiska och antiry
ska stämningar i landet, fick marskalken Rokossowski samt, i det 
närmaste, alla övriga sovjetiska officerare lämna LWP (Folkar
men) och Polen (Rokossowski utnämndes sedan - klart de
monstrativt - enligt politiska kommentatörer i Väst - till 
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Sovjetunionens biträdande försvarsminister). Militärens anseen
de bland befolkningen ökade markant, inte minst till följd av 
armens patriotiska uppträdande 1956. 69

Kring den nye försvarsministern, Marian Spychalski (även han 
frisläppt från fängelset), samlade sig en grupp höga officerare, 
med general Z. Duszynski i spetsen; gruppen inledde ett reorga
niseringsprogram, som avsåg bl a höjd utbildningsnivå, ökad 
levnadsstandard och allmänt förbättrad position av officerskå
ren i samhället. Reformarbetet inriktade sig i stort på utvidg
ningen av autonomimarginaler för polska officerare inom War
szawapaktens strukturer. Ett led i LWPs Generalstabens planer 
för ökad autonomi och självständighet var det polska initiativet 
för bildandet av en s k  "Polsk Front" inom Warszawapaktens 
ramar. Man ville ha självständig militärplanering, sin egen polska 
"militärdoktrin", m a o ökad likställdhet vis-å-vis sina sovjetiska 
vapenbröder. 70 Ytterst gällde det, menar A. Ross Johson, etable
ringen av en bas, vilken skulle möjliggöra bibehållandet av polskt 
kommando över polska väpnade styrkor under krigstid. 71 

Dessa strävanden motarbetades försiktigt och tålmodigt av 
sovjetiska "kontaktofficerare" .72 I Moskvas och KGB:s ansträng
ningar att befästa sin kontroll över den polska militär- och 
säkerhetsapparaten tillföll en viktig roll diverse informatörer och 
medarbetare starkt knutna till Sovjets polska parti- och militär
ledare. En framträdande roll tros general Moczar ha spelat i 
verkställandet av sovjetinspirerade utrensningskampanjer och 
politiska intriger. Checinski karaktäriserar Moczar, som "en av 
KGB:s skickligaste agenter" .73 Under 1960-talet organiserade 
Moczar "partisanfraktionen" och inledde en antisemitisk kam
panj, vars egentliga syfte var avpolleteringen av arme- och säker
hetsofficerare, betraktade av KGB som opålitliga, "nationalis
tiskt" sinnade m a o inte förbehållslöst beredda, att lyda order 
från sovjetiska uppdragsgivare.74 Ett angeläget tillfälle för slutfö
ringen av utrensningskampanjen och befästningen av sovjetisk 
kontroll över LWP och säkerhetstjänsten erbjöds till följd av 
Israels seger i sexdagarskriget 1967: den hälsades med tillfreds
ställelse av flera polska högre officerare. 75 Följden blev först 
sparkandet av högsta ledningen för Landets Luftförsvar (OPP
Obrona Przeciwlotnicza Kraju), med general Czeslaw Mankie
wicz i spetsen.76
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Kampen resulterade i en total utrensning från militären av 
samtliga officerare av judisk härstamning, likväl alla, som "miss
tänktes" vara judar, samt alla obekväma militärer, oftast med 
förevändningen, att de upprätthöll kontakter med sionisterna.77 

Ett annat resultat blev, att det i officerskåren uppstod ett klimat 
av skrämsel, misstänksamhet och osäkerhet. I mars 1968 utkom
menderades majoriteten av officerare, med enstaka undantag till 
ett förnedrande uppdrag, nämligen att civilklädda med dolda 
käppar slå ner studentdemonstrationer, vid polisens sida. Slutre
sultatet var gynnsamt för Moskvas avsedda uppsåt: att "rensa 
bort de sista spåren efter nationell självständighet". 78

Efter den 13 december 1981: 
militärens framträdande ställning 

Militären och krisen 1980-1981 

Solidaritetsrörelsen (1980/81) en till sin karaktär ny polsk "revo
lution"79 utgjorde det hittills allvarligaste hotet mot systemet, 
huvudsakligen genom att framstå som ett alternativ till partiets 
maktmonopol. Detta hot blev upptakten till en öppen militär 
diktatur och - följaktligen - till militärens nya ställning i lan
dets maktstruktur; i och med införandet av krigstillståndet (nat
ten den 12 till den 13 december 1981) fullbordades rollbyte 
inom de styrande politiska maktcentra och inom den härskande 
nomenklaturan i stort. Armens och de interna säkerhetsstyrkor
nas elit avlöste (om så för en övergångsperiod bara) partiappara
ten som landets "ledande kraft". 8° Förändringen framtvingades
av det faktum, att regimens styrmekanismer, parti- och statsap
paraterna drabbades av en handlingsförlamning och stod hjälp
lösa inför den självförvållade ekonomiska katastrof, landet ham
nade i efter 35 år av kommunistiskt maktinnehav.81

De repressiva apparaterna däremot, armen och säkerhetsstyr
korna - detta gäller dess allra högsta nivåer - yrkesofficerare 
och befäl - förblev relativt sett intakta. Som Adam Michnik, en 
av förgrundsgestalterna i antiregimoppositionen bildligt uttryck
te det: "Solidaritet var en koloss med ben av stål, men med 
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armar av lera(. .. ) Politisk svaghet (dvs regimens ML) sågs av 
Solidaritet som övergripande svaghet; man glömde samtidigt, att · 
en repressiv apparat, opåverkad av den demokratiska korro
sionen fungerar som ett effektivt instrument i händerna på en 
diktatorisk makt, särskilt då marken brinner under dess fötter. 
Det kommunistiska systemet i Polen var en koloss med fötter av 
lera, men med armar av stål".82 

Michnik, som skrev dessa ord som fånge i ett interneringslä
ger, under det färska intrycket av "kuppens" totala framgång, 
överskattade uppenbarligen armens och delvis även säkerhets
styrkornas orubbliga regimtrohet, men i grunden var hans be
dömning riktig; armen lydde givetvis sina order till punkt och 
pricka. Trots denna slutgiltiga uppvisning i effektivitet var den 
polska armens pålitlighet inte någon i förhand avgjord fråga, 
såväl för den polska som för den sovjetiska militära ledningen. 
Denna omständighet utgör ett relevant forskningsämne i sam
manhanget. 83

Militärens vitala gruppintressen var oförenliga med Solidari
tetsrörelsens krav på avskaffandet av nomenklaturans privilegi
er. 84 Generalerna identifierade sig med den oförsonliga falangen 
inom partitoppen, snarare än med förespråkare för en lösning av 
konflikten med politiska medel.85 Armens välutbyggda massme
dia- och propagandaapparat tog över den ledande rollen från 
partiet i kampen mot Solidaritet. 86 Den brådskande uppgiften 
var skapandet av psykologiska förutsättningar - både inom 
armen och i samhället - för armens spektakulära utspeV7

Det scenario, som övervägdes inom toppledningen redan på 
ett tidigt stadium (det som slutgiltigt kom att verkställas) och 
som innebar en "självständig", tvättäkta "polsk" militär opera
tion kunde tvivelsutan påräkna stöd från militärens övervägan
de majoritet. 

Sociologiprofessor, Jerzy Wiatr (ända fram till "kuppen" chef 
för partiets marxistisk-leninistiska institut) konstaterar, att "un
der den djupa krisen på 1980-talet förvandlades landets väpnade 
styrkor till en bastion. Däri fokuserades ansträngningarna inrik
tade på stabiliseringen av den sociala och politiska situationen". 
Författaren tillskriver helt i linje med den officiella retoriken 

förtjänsten för denna roll vid den kritiska tidpunkten "parti
ets arbete inom armen".88
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Hösten 1980 bildades den oavhängiga fac kföreningsrörelsen Solidaritet under 
Lech Walesa {th). (Sv enskt Pressfoto) 
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"Det har betonats många gånger, att fastän hela partiet drab
bades av krisen, berördes i allra minsta grad partiorganisationer
na i armen", skriver Wiatr.89

Förberedelserna till konfrontationen 

Överste Kuklinski's unika "inside" redovisning av händelseför
loppet och beslutsprocessen, som föregick "kuppen" från den 13 
december 1981 (tills vidare i alla fall har dessa uppgifter ej 
ifrågasatts från något håll) demonstrerar med all behövlig tydlig
het, att krigstillståndet var ett resultat av ett steg för steg ge
nomfört militärt-politiskt planeringsarbete, påbörjat i konflik
tens tidigaste skede. 90 En tolkning av händelseutvecklingen i 
Polen åren 1980-81, ledde f ö ett flertal iakttagare av den polska 
scenen att dra denna slutsats, utan att vid skrivandes tidpunkt 
förfoga över konkret information om spelet "bakom kulisserna", 
som först tillkom genom Kuklinski's avslöjanden.90 I ljuset av 
denna information faller platt till marken den officiella ver
sionen om ett a d  h o c  fattat beslut i "grevens tid'\ vilket utgör 
hörnpelaren kring vilken legitimeringsargumenteringens hela 
konstruktion roterar. Skribenter, vilka anammade denna ver
sion, bland dessa väl insatta, kompetenta forskare kan väntas 
revidera sitt omdöme.91 Nedan följer en sammanfattning av 
höjdpunkter i planeringen av kontraoffensiven mot Solidaritet: 

- tanken om införandet av krigstillståndet föddes så tidigt som i
augusti 1980, då ockupationsstrejkerna nådde sin kulmen;

- idens kollektiva författare var den s k  parti-regeringen Styran
de Staben, under statsminister Pinkowski, bildad den 24 au
gusti 1980. I Staben ingick Centralkommittens sekreterare,
Kazimierz Barcikowski och Stefan Olszowski, biträdande
statsminister Mieczyslaw Jagielski, möjligen också Tadeusz
Grabski och helt säkert nyckelresorternas ministrar: försva
rets Wojciech Jaruzelski och interna angelägenheters Miro
slaw Milewski;

- i september 1980, efter att administrativa motåtgärder mot
Solidaritet misslyckades, fattades av Staben ett grundläggan-

30 



de beslut att inleda förberedelserna till införandet av krigs
tillståndet; 

- i armen påbörjades förberedelserna den 22 oktober 1980, då
på order av Jaruzelski. Generalstaben startade utarbetandet i
hastigt tempo av planen på införandet av krigstillståndet; för
denna verksamhets gång svarade general Florian Siwicki, Ge
neralstabens chef;

- i planeringens inledningsfas deltog generalerna Tadeusz Hu
palowski, Jerzy Skalski, Antoni Jasinski, Mieczyslaw Da
chowski och överste Ryszard Kuklinski; efter hand inkludera
des i denna grupp ytterligare general Waclaw Szklarski, övers
tarna Czeslaw Witt och Franciszek Puchala, samtliga från
Generalstabens Operativa Ledning samt från Generalstabens
Ledning överste Stefan Marciniak;

- med Staben samverkande: sekretariatet av KOK (Landets
Försvarskommitte), vars uppgift bestod i beredandet av krigs
tillståndets lagliga aktstycken, inrikesministerium och Cen
tralkommittens Propagandaavdelning, samt armens Politiska
Huvudförvaltning; utkastet av planerna färdigställdes redan i
november 1980 och granskades vid KOK's sammanträde un
der Pinkowskis ordförandeskap samma månad;

- i slutet av november 1980, startade den sovjetiska ledningen
genom Sovjets sändebud i Warszawa och Warszawapaktens
ÖB, marskalken Wiktor Kulikow och hans representant vid
Polens arme, general Afanasij Schtjeglow monteringen bakom
kulisserna av ett nytt ledarteam för Polen; maktövertagandet
av den nya ledargarnityren skulle föregås av införandet in i
Polen av stora enheter av Sovjetarmen och trupper från andra
Warszawapaktens länder;

- ryssarna tog upp detta ämne i samtalen med generalen Ja
ruzelski; det diskuterades också med honom frågan om neu
traliseringen av den polska armen, som sågs som demorali
serad; Jaruzelski verkade helt förkrossad efter dessa samtal;
snart därefter, på Jaruzelskis uppdrag reste den första decem
ber 1980 general Hupalowski, Generalstabens ställföreträdan
de chef och överste Puchala till Moskva med ett speciellt
flygplan, i syfte att ta del av detaljerna av de sovjetiska
interventionsplanerna; dessa planer förutsåg, att under täck
manteln av "Sojuz 8" manövrer skulle verkställas inmarschen
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i Polen av tre sovjetiska armeer, sammanlagt 15 divisioner, en 
tjeckoslovakisk arme (två divisioner) och staben av en arme 
och en division av DDR's arme; efter dramatiska prutningar 
samtyckte ryssarna till Jaruzelskis vädjan, att inkludera även 
polska förband, men endast fåtaliga, som avsåg utföra mindre 
viktiga uppgifter; två polska pansardivisioner, 5. och 11. skulle 
inkluderas i den tjeckoslovakiska armen, medan den 4. och 
12. mekaniserade divisionen i den tyska;

- ryssarna uppträdde vid denna tidpunkt hänsynslöst och
omedgörligt; de vägrade över huvud taget att diskutera frågan
om eventuellt uteslutande av DDR's väpnade styrkor med
Jaruzelski och t o m  ifrågasatte möjligheten av deltagandet av
polska förband i militära aktioner; den polska militära led
ningen var helt förkrossad; "Jaruzelski, i tillstånd av chock,
stängde in sig i sitt arbetsrum och var otillgänglig t o m  för sin
närmaste omgivning. Generalerna Siwicki och Hupalowski
mådde inte mycket bättre." ( .. ) Denna förlamning fortsatte
den 30 november och den I december. Alla tycktes vänta på
något mirakel. Något sådant materialiserades inte. De teknis
ka kopior med invasionsplanerna, som Hupalowski och Pu
chala fick i Moskwa bekräftade i princip allt, som man redan
kände till tidigare, det var vad ryssarna delgav Jaruzelski.
"Efter en detaljerad granskning av de ryska planerna i Gene
ralstaben kom man till en slutsats - inom Stabens snäva
ledningskrets - att ryssarna saknar totalt all förståelse för
läget i Polen och begriper inte, att en invasion möjligen kan
framkalla en nationell resning".

General Siwicki gjorde då ett nytt försök att förmå Jaruzelski att 
lägga fram en ny handlingsvariant, som innebar införandet av 
krigstillståndet, utan att längre vänta på gynnsamma förutsätt
ningar; Jaruzelski befann sig dock fortfarande i ett tillstånd av 
total apati (den 12 dec 80); dagen därpå tog general Eugeniusz 
Molczyk upp samma förslag i ett samtal med Jaruzelski; hans 
insisterande på en omedelbar aktion, genomförd uteslutande 
med egna krafter, innebar ett nytt element i utvecklingen; gene
ral Molczyk, biträdande försvarsminister var armens represen
tant vid Warszawapaktens högkvarter, knuten till den moskva
trogna "hårda" falangen inom armen; i fall av krig var han 
utsedd till ÖB för den Polska Fronten; han avsåg möjligen en 
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General Wojciech laruzelski. (Svenskt Pressfoto) 
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avslutande sovjetisk invasion, efter en påskyndad och misslyc
kad polsk operation; inte desto mindre uttolkades hans utspel 
som ett tecken på vissa tvivel i Moskva; general Jaruzelski satte 
därefter fart på den "polska" varianten; fastän samtliga militä
rer, vilka kände till planerna av en sovjetisk invasion var ned
brutna, hördes inte en enda röst till förmån för självförsvar, inte 
.ens för en gest i denna riktning, som fallet var 1956; det yttrades 
däremot meningar, att själva närvaron av stora militära styrkor i 
landet kunde bidra till lugnandet av samhället.93 

Mellan december 1980 och februari 1981 ägnades säkerhets
polisens ansträngningar åt penetrationen av Solidaritet; man 
sammanställde listor på oppositionella, som skulle arresteras -
ca 4 000, däribland 249 under ständigt invigilering; armejurister 
förberedde den nödvändiga lagstiftningen för krigstillståndet; 
samtliga dekret och kungörelser om införandet av krigstillstån
det avfattades i KOK's sekretariat; för dessa arbeten svarade 
general Mieczyslaw Debicki, senare Warszawas borgmästare; för 
propagandan svarade Walery Namiotkiewicz, partiets sekretera
re; överste Ryszard Kuklinski svarade för koordineringen av 
planeringen samt beredningen av en central plan för statens 
verksamhet under krigstillståndet; i februari 1981 ägde ett sam
manträde rum i armens högkvarter av den grupp, som omedel
bart svarade för verkställandet av planerna: 45 officerare och två 
representanter från partiets Centralkommitte (Walery Namiot
kiewicz och Czyz), i syfte att finslipa operationen (beslutsfatt
ningsspel); den 3 mars träffade Jaruzelski Sovjets statsminister, 
Nikolaj Tikchonov i Moskva, i samband med SUKP's XXVI 
partikongress; vid detta tillfälle presenterade Jaruzelski den pol
ska planen för Sovjets ledning; redan i februari 1981 började i 
samband med planerade manövern "Sojuz 81 ", sovjetiska rekog
nosceringsgrupper anlända som inte var planerade tidigare; i 
mars inleddes en inspektionsresa av 18 sovjetiska generaler, 
däribland marskalken Kulikovs samtliga ställföreträdare i Polen; 
deras intresse ägnades inte så mycket åt kontrollen av de rent 
militära övningsförberedelserna, utan stämningarna i officerskå
ren; det ställdes direkt frågor till enskilda officerare beträffande 
deras inställning gentemot kontrarevolutionen; polackerna upp
manades till kamp mot sitt eget folk; generalen Afanasij Sjtje
glov, ställde vid sitt besök i 1. mekaniserade regementet i Wesola 
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nära Warszawa följande fråga till regementschefen: "Hur kom
mer Ni att handla i fall, då det blir nödvändigt att köra ut de 
strejkande från fabriken?"; vid denna tidpunkt inledde Jaruzel
ski vissa försök, att nå en slags kompromiss med Solidaritet, som 
då övervägde möjligheten av att utlysa en generalstrejk den 31 
mars; då anlände till Polen Kulikov och meddelade - efter ett 
längre samtal med Jaruzelski - att manövern "Sojuz 8111 skulle 
fortsätta tills vidare; det sovjetiska kommandot vidtog åtskilliga 
åtgärder i syfte att kontrollera det polska luftrummet; deras 
framfart utgjorde ofta ett hot mot säkerheten i detta: olika 
överflygningar skedde utan förfrågan hos vederbörande polska 
myndigheter; den 7 april kungjorde Leonid Brezjnev, under sitt 
besök i Prag, att manöver "Sojuz 81" var avslutad; i april fortsat
te Kulikov sina besök i Polen och utövade press på Jaruzelski, 
men Jaruzelski vägrade att definitivt precisera datum för krigs
tillståndet; utan att få tillstånd från Polens militära ledning och 
t o m  utan att informera den i förhand etablerades i landets 18 
regioner sovjetiska förbindelsegrupper; Kulikov uppträdde arro
gant i sina kontakter med Jaruzelski och Kania - han lär ha 
skrutit med att han visade Kania på dörren; Jaruzelski avlägsna
de sig allt mera från Kanias kurs, en politisk lösning; den 13 
september, vid ett extraordinärt sammanträde i KOK, uppträd
de militären och säkerhetstjänstens representanter, i en enad 
front mot Kanias linje; general Kiszczak, redan då inrikesminis
ter, lade fram "förkrossande bevis"92 att Solidaritet inriktade sig 
på ett kontrarevolutionärt maktövertagande; för införandet av 
krigstillståndet uttalade sig samtliga medlemmar i KOK; Kania 
fick avgå formellt den 18 oktober och på så sätt avlägsnades sista 
hindret för införandet av krigstillståndet; Jaruzelski tog över 
som partiets första sekreterare;93 samtliga högsta maktbefogen
heter koncentrerades således i samma hand, en precedenslös 
företeelse i polsk modern historia.94 Samtidigt ryckte ett tiotal
högre officerare in i Centralkommitten och i den lokala parti
och statsapparaten.95 På nyckelbefattningen, nämligen som chef 
för CK:s personalpolitik, dvs tillsättningen av nomenklaturan 
( ca 300 000 befattningar), placerades general Dziekan. Denna 
befattning är av utomordentlig betydelse i maktkampen inom 
den politiska eliten. 96 En annan nyckelbefattning - som redan 
omnämndes ovan, inrikesministeriet, tilldelades generalen Czes-
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law Kiszczak, f d chefen för den militära underrättelsetjänsten. 
För första gången fick en general från armen kontrollen över 
säkerhetsapparaten.97 

Redan på våren 1981, då en militär operation mot Solidaritet 
framstod allt tydligare som ett oundvikligt alternativ till "War
szawapaktens" intervention, utkommenderades "operativa sol
datgrupper" till landsorten och en del stadscentra med det 
föregivna syftet att bistå befolkningen vid brådskande arbeten 
Qordbruket, räddningsaktioner vid översvämningar, bro- och 
vägbyggande, o d). Detta torde ha utnyttjats för bl a rekognosce
ringsuppgifter, sammanställning av proskriberingslistor (interne
ring), för att vänja befolkningen vid soldaternas upprepade be
sök, o d. 

På hösten 1981, den 23 oktober, då planerna trädde in i sin 
operativa fas meddelades av regeringen i klarspråk, att armeför
band skulle utkommenderas till landsbygden i samband med 
"hotet mot landets interna liv". 98 

På KOK's sammanträde den 13 september (se ovan) rapporte
rade general Kiszczak, att hans resort, dvs inrikesministeriet, 
färdigberett införandet av krigstillståndet; det återstod endast 
att fatta ett politiskt beslut.99 Generalstabschefen, general 
Siwicki meddelade å armens vägnar: "Analysen av de färdigställ
da och fortlöpande aktualiserade planerings- och exekveringsun
derlagen, berättigar (mig) att rapportera, att organisationsmäs
sigt är det möjligt, att med kort varsel gripa till detta medel ( dvs 
krigstillståndet) till statens försvar."100 

Den misslyckade timslånga varningsstrejken, den 28 oktober, 
som åtlyddes av enbart knappt 40 O/o av Solidaritets medlemmar 
togs av Generalstabens experter som bevis för att stämningarna 
började vända till Solidaritets nackdel. "Det var den bästa ny
het, som delgavs Kulikov på många månader". 101 Den 31 okto
ber delgav överste Kuklinski: "Beslutet är redan fattat. För 
närvarande håller Jaruzelski på att samstämma med bundsför
vanterna operationens konkreta termin och plan."102 Beslutet 
sattes i verket natten till den 13 december 1981. 
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Den polska "normaliseringens" 
huvudmekanismer 

Verkställandet av "självockupationens" scenario blev en stor 
framgång för generalerna och deras sovjetiska beskyddare.103 

Det nybildade Militära Rådet för Nationens Räddning (Woj
skowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON), utrustad med 
statsmaktens högsta befogenheter, både exekutiva och lagstif
tande genomförde under generalen Jaruzelskis ledarskap104 sitt 
uppdrag med glans, enligt den militära konstens alla regler ( valet 
av den lämpligaste tidpunkten, överrumplingseffekten, total av
skärmning av landet från yttervärlden, kompetent rekognosce
ring av anfallsmålen - det som möjliggjorde ett blixtsnabbt 
gripande av Solidaritets toppledning - och nedbringandet till 
ett minimum av de egna och "motståndarens" förluster, utpla
ceringen av stridsvagnar runt storföretag och gruvorna, m m. 105 

I sammansättningen av MRNR avspeglades maktfördel
ningens nya realiteter: landet styrdes numera av en öppen mili
tär-polisiär diktaturregim. 

Säkerhetsstyrkornas maktställning stärktes uppenbarligen 
gentemot den militära partnern inom MRNR-alliansen; det fak
tum, att i MRNR ingick bara tre viceministrar från försvaret 
(generalerna Siwicki, Molczyk och Tuczapski) av totalt sex, 
däremot samtliga befälhavare från säkerhetstjänsten - kom
menterar Checinski pekar på den centrala roll, som "dessa 
speciella säkerhetstrupper spelar, som den militära regimens 
stöttepelare.'' 1 os 

Av de 20 "junta"-medlemmarna fick sex sin militära utbild
ning vid den sovjetiska generalstabens Worosjilowakademin i 
Moskva, nämligen: general Wojciech Jaruzelski (ordförande), 
Florian Siwicki (generalstabschef, numera försvarsminister, be
fälhavare för den polska truppstyrkan vid invasionen i T jecko
slovakien 1968), Tuczapski (generalinspektör i landförsvarets 
styrkor (OTK) generalerna Hupalowski, Piotrowski, Oliwa; i 
andra sovjetiska militära läroanstalter fick general Eugeniusz 
Molczyk sin utbildning ( armens generalinspektör och chef för de 
polska operativa elitdivisionerna inom Warszawapaktens Orga
nisation - WPO), och amiralen Ludwik Janczyszyn, chef för 
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den polska krigsmarinen. Samtliga alltså intimt knutna till det 
sovjetiska militära etablissemanget. 107

Som framgår från hemligstämplade dokument, framställda av 
Partiets Politbyrå 1972 vilka ANEKS redaktionen i London kom 
i besittning av108, ingår de ca 40 högsta befattningarna inom 
armen och säkerhetsstyrkorna i Centralkommittens s k nomen
klaturförteckning: de tillsätts efter att ha godkänts av vederbö
rande sekreterare i CK, medlem av Politbyrån, i samråd med 
armens Politiska Huvudförvaltning (Glowny Zarzad Politycz
nay-GZP; denna är i själva verket CK:s avdelning inom armen) 
och andra militära chefer; samtliga måste godkännas av War
szawapaktens ÖB, dvs av Kreml. Sedan början av 1970-talet satt 
Stanislaw Kania som chef för den administrativa avdelningen i 
CK, under vilken armen och säkerhetsstyrkorna sorterade; i 
denna ställning torde han ha en bra inblick i landets allmänna 
tillstånd och säkerhetsproblematik, vilket kan förklara hans 
ståndpunkt, att en lösning av landets djupa konflikt med mili
tärt våld kommer att bli kontraproduktiv på lång sikt (se not 85). 

Landsförsvarskommitten (KOK) och 
krigstillståndets förklaring 

Omedelbart efter "kuppen" uppstod frågan om handlingens 
legala aspekter. Det gjordes gällande i juridiskt inriktade analy
ser av detta spörsmål, att förfarandet ingalunda var oklanderligt, 
t o m  utifrån de gällande konstitutionsparagraferna. 109 Dessa in
nehåller exempelvis inte någon omnämning om undantagstill
stånd i någon form under civilstyret. Det enda användbara 
alternativet - påpekar en analytiker - blev ett skenbart över
lämnande av de lagstiftande och exekutiva befogenheter, vilka 
formellt tillfaller parlamentet (Sejmen) och regeringen, men i 
verkligheten beslagtogs av partiet, åt armen. Detta kunde ske 
enbart med åberopande av grundlagsparagrafer, rörande 
"krigstillstånd" (stan wojenny).1'0 

Det åligger Statsrådet, landets kollegiala president (Rada 
Panstwa) att utropa krigstillståndet och detta endast under 
villkoret, att så sker mellan Sejmens sessioner; vid tillfället satt 
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Sejmen i session: den tillfrågades inte i förhand, på grund av att 
generalerna inte var säkra på dess reaktion. 

Spörsmålet kan te sig i grunden mindre relevant, eller rent av 
ointressant, såtillvida de kommunistiska parti-staterna styrs un
der långa perioder av undantagslagar, institutionerar "proletari
atets diktatur", i grunden en polisiärbetonad regim, som oftast 
innebär godtycklig tolkning av sin egen lagstiftning, avsaknad av 
respekt för rättssäkerheten osv (Sejmen t ex godkände retroak
tivt krigstillståndets !egalitet). Det förefaller däremot angeläget, 
vid granskningen av militärens ställning inom maktstrukturen 
och militariseringens problematik, att lite utförligare karakteri
sera funktionen av landsförsvarets kommitte (Komitet Obrony 
Kraju-KOK).111 Existensen av KOK tillkännagavs inte formellt i 
lagstiftningen förrän år 1967, fastän den hade fungerat i prakti
ken sedan 17 år, utan att officiellt institutionaliseras. 1950 be
slutade Sovjetledningen att dela vissa uppgifter med sina alliera
de rörande atomkrigets problematik: detta förklarades med syf
tet att föranleda respektive länder att vidta organisatoriska åt
gärder för ett eventuellt atomkrig; därefter inrättades i Polen ett 
nät av militär-civila celler, på alla nivåer inom landets förvalt
ningsapparat. Enligt lagen från den 29 november 1967 förvand
las KOK - i syfte att möjliggöra en smidig övergång från freds
till krigstillstånd - till beslutsfattande instans men ersätter inte 
Generalstaben. I den högsta KOK ingår partiets första sekretera
re (ordförande), statsminister, försvarsminister - samtliga be
fattningar innehades vid krigstillståndets införande av Jaruzel
ski), ordförande för den Centrala planeringskommissionen, ge
neralstabschefen, andra höga militärer och vederbörande stats
råd. 

Jaruzelskis ställning framstår som rätt egenartad vid denna 
tidpunkt: teoretiskt kan KOK's chef under krigstillstånd avsät
tas bara av partichefen; denna ställning innehade dock han själv. 
Tillsättningen av lokala KOK-instanser bestäms varje gång av 
ordföranden, dvs Jaruzelski: den befogenheten ger ökade möjlig
heter för uppbyggandet av egen lokal maktbas. I fredstid äger en 
intim samverkan rum mellan lokala militärbefälhavare, medlem
mar i KOK och civila representanter i kommitteerna. Under 
krigstillståndet militariseras automatiskt alla industriella före
tag, som innebär bl a att direktören blir militärchefen, de anställ-
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da (arbetare) berövas rätten till ensidig uppsägning m m.112 

Med KOK's roll som bakgrund framstår logiken i professor 
Sobczak's annars uppseendeväckande förklaring av orsaken till 
proklameringen av krigstillståndet: han fastslår nämligen orda
grant, att beslutet fattades "den 12 dec 1981 p g a  det ökade 
hotet av ett atomkrig". 113 Författaren avser uppenbarligen den
koppling, som finns mellan KOK-lagen och krigstillståndet (se 
ovan): på så sätt, med åberopande av ett externt hot går det att 
"snyggare" legitimera det massiva ingripandet av landets väpna
de styrkor i den interna konflikten. I förlängningen av resone
manget finns det en logisk slutsats, att Solidaritets verksamhet 
kunde provocera en internationell konflikt, med atomära konse
kvenser, ett hot alltså, som det är armens plikt att avvärja. 
Armens propagandaapparat tillhandahålles därmed ett juridiskt 
underbyggt argument, som kan "rädda ansiktet" på armen: en
ligt denna dialektik uppfyllde landets krigsmakt sin externa 
funktion genom sin interna inblandning i den politisk-samhälle
liga konflikten. 

Folkpolens krigsmakt på 1980-talet: 
några basda ta 

Folkpolens försvarssystem består av två sammankopplade kom
ponenter, den yttre och den inre. I det yttre försvarssystemet 
ingår de väpnade styrkornas operativa del, inalles 15 divisioner, 
däribland två elitdivisioner.114 "Det framgår klart från de polska
militära publikationerna", påpekar A. Ross Johnson, "att den 
operativa armen i sin h e l h e t ,  de 15 markdivisionerna, luft- och 
krigsmarinen - och inte bara några av dess komponenter, är 
öronmärkta för den 'externa fronten' och följaktligen inkludera
de inom Warszawapaktens Enade Väpnade Styrkor".115 

Enligt den "Lilla Militära Uppslagsboken" består det inre 
försvarssystemet av trupper från landets territoriella försvar 
(OTK- Obrona Terytorialna Kraju) trupper från det interna 
försvaret (WOW Wojska Obrony Wewnetrznej) - och civil
försvaret (OC Obrona Cywilna). Luftförsvaret utgör be-
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ståndsdelen i det polska territoriets militära försvar: i den ingår 
rakettrupper, luftvärnsartilleri, landsättningstrupper, radiotek
niska förband och förbindelsetrupper - heter det i den polska 
militära uppslagsboken. 118 

I detta sammanhang noterar Checinski uppseendeväckande 
skillnader i sovjetisk och polsk tolkning av överhöghetsprincipen 
i frågan om OTK's luftförsvarssystem. Medan de ovannämnda 
polska militära källorna hävdar att landets luftförsvar sorterar 
under OTK, m a o under polsk nationell överhöghet, fastslås i 
den sovjetiska militära uppslagsboken, att marskalk Pawel Batit
skij är ÖB för Warszawapaktens totala luftförsvar.117 Hur som 
helst bevakas oupphörligen det polska interna försvarssystemet 
av Sovjet. Detta system är klart av stor betydelse för Sovjet, 
främst för det sovjetiska logistiska systemet. I fall av ett atom
krig ökar ännu mer betydelsen av det polska territoriet, bl a på 
grund av ökad snabbhet och rörlighet vid modern krigföring; 
dess ökade värde kan bero likväl på militärpolitiska bedömning
ar, att NATO kan förväntas att skona den polska befolkningen, 
följaktligen möjliggörs utnyttjandet av det polska "sanctuariet" 
för sovjetiska militärstrategiska syften.118

OTK's främsta uppgift består i att försvara industriella mål, 
delta i räddningsaktioner, men även att sköta lag och ordning. 
OTK (eller WOTK- Wojska Obrony Terytorialnej Kraju) är
organisatoriskt sett - i mindre grad beroende av Warszawapak
tens ÖB, men som krigsmaktens integrerade del har det som sin 
uppgift att delta i operationer bakom frontlinjen.119 Under en 
kort period försökte en grupp polska militärer att utarbeta själv
ständiga militära ideer beträffande renodlad polsk försvarspro
blematik. De sovjetiska militärerna utnyttjade för sina syften i 
första hand en del av dessa studier rörande territoriellt försvar 
(taktik, strategi), men efterhand stoppades de "självständiga 
polska" strategernas strävanden (se ovan avsnittet "Repolonise
ringen"), 

Säkerhetsstyrkorna 120 

Säkerhetssystemet omfattar 250 000 man, därav: 
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MO {Milicja Obywatelska-ordinarie borgarmilis, dvs polis) 
150 000 man. 

ZOMO {Zmotoryzowane Oddzialy Milicji Obywatelskiej-poli
sens motoriserade förband]: kravallpolis, ca 25 000, indelade i 
brigader, bataljoner, kompanier; ZOMO är den mest fruktade 
och hatade polisstyrkan. Rekryteringen till ZOMO sker genom 
att erbjuda värnpliktiga två års tjänstgöring i ZOMO, jämställd 
med ordinarie värnplikt: lockbeten är bättre mat och mycket 
bättre lön; värnpliktiga i armen får 600 zlotys per månad, medan 
ZOMO får några tusenlappar plus bonus för varje insats och 
varje gripande av "kontrarevolutionärer"; dessutom lär till 
ZOMO rekryteras en del straffångar, som erbjöds lindring av 
straffet; ZOMO-rekryter genomgår ordinarie militär träning un
der de första två månaderna, därefter specialiserad, polisiär trä
ning; under krigstillståndets första operativa fas utförde ZOMO 
det "smutsiga jobbet", medan de reguljära militära förbanden 
hölls bakom "frontlinjen" som "paraplyet" för ZOMO, m a o 
som ZOMO:s reserv; ZOMO:s sammansättning av värnpliktiga 
innebär, att ZOMO egentligen fungerar som en armeformation 
insatt mot befolkningen. Uppenbarligen i syfte att motverka 
ZOMO:s skamfilade rykte bland befolkningen och samtidigt 
höja ZOMO-folkets moral publicerade den ansedda, "liberala" 
veckotidningen "Polityka" en helsida reportage under rubriken: 
"Koszary, Sluzba, Dom" ("kasernen, tjänsten, hemmet"), som 
utförligt informerar om ZOMO:s historia, de rättsliga bestäm
melserna för dess verksamhet, vardagen, moraliska problem m 
m. Det framgår klart, vid läsningen av reportaget, att ZOMO
folket brottas med svåra frustrationsproblem i utövningen av sin
tjänst. 121 

Interna truppstyrkor (Wojska Wewnetrzne - WW) omfattar 
60 000 man, kan fördubblas genom inkallelse under krigstid. 

Gränstrupper (W ojska Ochrony Pogranicza - WP), ca 20 000 
man, kan fördubblas på samma sätt som WW. 

Militärpolis (Wojskowa Sluzba Wewnetrzna-WSW: Intern Mili
tär Tjänst), ca 25 000, utgör en del av de reguljära väpnade 
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styrkorna men sorterar under chefen för den militära underrät
telsetjänsten; WSW:s uppgifter omfattar bl a utredningen av 
icke-politiska brott och överträdelser inom armen, ex korrup
tion, disciplinbrott, oetiska dåd m m  (sköts av förhörsofficerare), 
vidare gendarmeribefogenheter, som patrullverksamhet ute på 
gatorna och i kaserner, upprätthållande av "lag och ordning", 
både i fall av interna revolter inom trupperna och i nedkämp
ning av civilt uppror. Under 1970-talet bildades vid varje garni
son anfallsförband för ovannämnda ändamål; till WSW rekryte
ras pålitliga kandidater, främst härstammande från familjer 
knutna till partiet, säkerhetstjänsten och milisen. 

Milisens Frivilliga Reservtrupp (Ochotnicza Rezerwa Milicji 
Obywatelskiej): obeväpnade civila ordningsstyrkor, ca 400 000 
man; rekryteras främst från arbetarleden; bistår milisen i spa
ningsuppdrag, bekämpningen av kriminella element, dock 
främst mot oppositionell verksamhet. 1968 tilldelades ORMO 
en speciell uppgift i nedslåendet av studentdemonstrationer: 
ORMO:s brutala och ofta provokativa framfart under marshän
delserna gjorde dess namn ökänt och föraktat bland studenter 
och de intellektuella. Under krigstillståndet omvandlades 
ORMO till ROMO (milisens reservtrupp), som rekryteras bl a 
från f d gränsskyddssoldaterna (WOP). ROMO utför huvudsak
ligen patrullverksamhet utan eldvapen; tjänstgöring mellan 3 
och 6 månader. 

Folkpolens arme på 1980-talet: 
en yrkesarme 

En bättre uppfattning av professionaliseringsgraden av Folkpo
lens arme kan illustreras med en jämförelse med Polens väpnade 
styrkor omedelbart före det andra världskrigets utbrott, dvs 
1939; numerärt är storleken från 1939 och 1981 identisk: 
350 000 soldater och officerare, dock är den kvalitativa förbätt
ringen i strukturen enorm. 
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Relation av yrkessoldater till värnpliktiga 

1:6 1939 
1:1 1981 

Relation av officerare till soldater 

1:20 1939 
8:20 1981 

Antalet officerare 

17000 1939 
6 0000 1981, 

därav överstar: 
483 1939 
3500 1981 

Högre militär utbildning 1938: 4,8 °/o 
1981: 900/o (!) 

Sedan 1965 är högre militär utbildning obligatorisk för underof
ficerare: efter avslutad utbildning får man titeln civilingenjör 
eller BA (beroende på läroanstaltens profil) och avancerar till 
officerare; alla officerare fro m  majors grad och uppåt får obliga
torisk 4-års utbildning i någon av landets militärhögskolor (det 
finns fem sådana i Polen). 

En tredjedel av alla militärkommissarier, utkommenderade 
till befattningar i statsförvaltningen och i civila institutioner 
under krigstillståndet, hade doktorsgrader. Majoriteten av offi
cerskåren utgörs av högre officerare: majorer, överstelöjtnanter, 
överstar(!). 

Några anmärkningar av allmän karaktär 

"Krigstillståndet" blev en vattendelare i efterkrigspolens turbu
lenta historia: den av regimens desperata situation påtvingade 
delegeringen av den högsta makten till en militär "junta" de-
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monstrerade den civila partiapparatens oförmåga att lösa den 
självförvållade krisen inom ramen för en fredlig, politisk process. 
De repressiva apparaternas framstående roll i undsättningsak
tionen och räddningen av partiets/statens system medförde be
tydelsefulla förändringar inom maktstrukturen och överhuvud
taget i Polens politiska liv. I den trepartskoalition, som i sin hand 
koncentrerar makten i landet: partiapparaten, armen och säker
hetstjänsten, framstår numera partiet såsom en av komponen
terna och inte ens den främsta bland dem. Adam Michnik 
tillspetsar innebörden av denna förändring i sina funderingar 
över konsekvenser av militärens roll i utvecklingen från 1980-
81, då han konstaterar: "Hittills regerade partiapparaten och 
armen var dess väpnade arm; idag är det kanske armeapparaten 
som regerar, medan partiet utgör fasaden för dess styre", 122 Den 
styrande gruppens militära karaktär öppnade vägen mot en allt
mer omfattande integration med Sovjet på det ekonomiska pla
net, med ödesdigra följder för Polens framtid i stort, framhåller 
sociologen Jadwiga Staniszkis. I sin djuplodande studie123 fast
slår hon att det torde ha varit svårt för denna grupp att tacka 
'nej' till de sovjetiska erbjudandena att ingå avtal beträffande 
specialiseringen av produktionen inom SEV:s (CMEA) ramar 
och i relationerna med Sovjet: den sedan Folkpolens begynnelse 
integrerade rustningssektorn jämte behovet av Moskvas stöd i 
den interna maktkampen mellan rivaliserande falanger förutbe
stämde ett sådant val av utväg från den svåra ekonomiska kri
sen. En bidragande faktor blev "chocken efter Västerns ekono
miska sanktioner''. 

Detta val har självklara (negativa) konsekvenser för Polens 
ekonomiska balans och autonomi. "Numera får inte bara den 
militära ledningen och partieliten sin utbildning utanför landets 
gränser; även en del av utrikeshandels- och planeringsapparaten 
inriktar sig på andra än den lokala partiapparaten centra". Re
sultatet blir ytterligare försvagning och frustration av partiappa
raten. Både Sovjetunionens effektiva imperialistiska dominans 
och de militär-politiska eliternas dominans begränsar kraftigt 
partiets roll och de lokala apparaternas kontroll över näringslivet 
inom deras kompetensområde. 124 Med andra ord gynnar den 
militär-polisiära gruppens dominans processen av en krypande 
sovjetisering av landet. 
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Samtidigt pågår en process i motsatt riktning, vars utmärkan
de drag är ökad pluralism på olika områden (bl a kyrkans mycket 
starka ställning, fackföreningarnas ökade inflytelse), fortsatt ut
veckling mot ett starkare civilt samhälle, regimens avsteg från 
den rigida totalitära modellen (bl a frisläppandet av politiska 
fångarna på toppnivån, mottaget allmänt som ett positivt beslut, 
oavsett vilka motiv regimen vägleddes av, liberaliseringen be
träffande passpolitiken, yttrandefriheten och allmänt respekte
ringen av mänskliga rättigheter). 125 

Emellertid är alla dessa förbättringar återkallelliga och förblir 
beroende av regimens godtycke. Parallellt med upphävandet av 
krigstillståndet (den 22 juli 1983) introducerades en s k speciell 
lagstiftning för perioden av "övervinnandet av den soda-poli
tiska krisen", vilken tillsammans med en rad konstitutionella 
tillägg permanentar krigstillståndets maktbefogenheter; regi
men markerar därmed sin beslutsamhet att även framdeles till
gripa militärt våld mot alla försök att återuppliva regimfientlig 
verksamhet. 126 

Kuklinski's rapport åskådliggör, att "kuppen" snarare var en 
sammansvärjning, riktad mot nationen, än en renodlad militär 
aktion, genomförd av en arme frikopplad från partiet: utspelets 
syfte var, att rädda undan partiets/statens system och återställa 
dess rekvisit, partiets institutionella maktställning. Resultatet 
blev motsägelsefullt: partiet har förlorat sin trovärdighet, som 
"den ledande kraften" och armen sin, som nationens skydd mot 
yttre fiender: den framstår nu mera öppet, mera än någonsin 
förr, som Warszawapaktens garnison i Polen, redo att nedkämpa 

. nationens aspirationer, dess strävan, att uppnå större autonomi. 
Polacker "älskar fortfarande sina soldater, men ogillar Folkar
men och dess generaler" . 127 

Noter 

1 Se W ojna z narodem widziana od srodka (Kriget mot folket sett inifrån -
ML). Samtalet med f d dipl översten Ryszard J. Kuklinski, på femte 
årsdagen av införandet av krigstillståndet i Polen. KULTURA, Instytut 
Literacki, Paris, Nr 4/475, 1987, s 18. 
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fram till den 7 november 1981, då han hoppade av till Väst, förmodligen 
med hjälp av USA:s ambassad i Warszawa. 

"Efter erfarenheterna från december 1970 (upplopp vid Östersjökusten, 
som blodigt slogs ner av armen - ML), ville armens Generalstab begränsa 
militärens funktioner under krigstillståndet till terroriseringen av samhäl
let, i de stora stads- och industriaglomerationerna, som - i Stabens utkast, 
utarbetat under förberedelsefasen - man diplomatiskt kallade för "Upp
rättandet av lag och intern ordning i städerna" (s. 12). 

2 Se: Alain Besancon, intervjuad av Wojciech Karpinski: Rosja i komunizm, 
Zeszyty Literackie, Nr 4/1983, Paris. På frågan angående de tre hittills 
gjorda försöken till frigörelse från det sovjetiska systemet, svarar Besancon: 
"I samtliga tre fall gäller det resningar av det civila samhället mot den 
ideologiska makten, mot diamatens stat. I samtliga tre fall lyckades makten 
att få övertaget, tack vare externa krafters stöd. För övrigt, för varje gång 
gick det lättare. 1956 fick pansar marschera in i Ungern och det kom till 
eldgivning; 1968 marscherade pansar in i Prag, men eldgivning förekom 
inte; 1981 lyckades den polska grenen av den internationella kommunistis
ka rörelsen, att själv förhindra pånyttfödelsen av det civila samhället -
åtminstone tills vidare" (s. 131). 

3 Se: East European Military Establishments: The Warsaw Pact Northern 
Tier, A. Ross Johnson, Robert W. Dean, Alexander Alexiev, Crane Russak, 
New York 1980/1983: " ... in December 1981 Jaruzelski thrust the military 
institution, whose autonomy and professionalism he had attempted to 
foster, into a role of supreme political leadership, for which it was quite ill
prepared" (Foreword, XII). 

4 Ibid: " ... however much this was to Soviet advantage, the assumption of 
supreme political power by the Polish military was an ominous precedent 
for communist leaderships-including the Soviet". 

5 lbid, s 18 
6 Wojsko Polskie (den polska hären): beteckning för landets krigsmakt i 

mellankrigstids Polen; WP används jämsides med LWP: Ludowe Wojsko 
Polskie (Polens Folkarme). 

7 I boken East European Military Establishments (se not 3) omnämns före 
detta polska officerare, som referenskälla (s. 60). Två f d polska officerare, 
Michal Checinski och Michael Sadykiewicz omnämns i ACKNOWLEDG
MENTS, s ix som konsultanter. 

8 "Vem organiserade den nya makten och styrde revolutionen? Svaret är 
tämligen enkelt. Revolutionen styrdes av en fåtalig grupp av polska kom
munister, i sin majoritet 'folk i uniform'." Tadeusz Lepkowski: Mysli o 
Historii Polski i Polakow, ZESZYTY HISTORYCZNE, Paris, Nr 68/84, s 
126. 

9 " ... sedan general Jaruzelski blev försvarsminister har ryssarna aldrig haft 
några bekymmer med Polen, varken i den politiska, eller militära sfären och 
även vad beträffar militära lösningar. Under åren 1968-81 fick de igenom 
allt vad de ville, utan att behöva agera över huvudet på det polska nationel
la kommandot. I början av 1980-talet kontrollerade de egentligen allting, 
som stod i samband med försvaret av Folkrepubliken Polen och med 
verksamheten av dess väpnade styrkor" (Kuklinski, op.cit. s 55). Kuklinski 
drar härvidlag en parallell mellan Jaruzelski's servilistiska attityd och 
Ochabs och Gomulkas värdiga uppträdande 1956 (s. 6) och även med 
Ceauscescus förmåga att försvara sin handlingsfrihet (s. 56). 
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10 Lepkowksi skriver om symbolernas betydelse bl a: "den polska "folkliga 
revolutionen" höll på, att under åren 1944-1947 förkvävas av sin översväl
lande patriotism. Vitröda flaggor, nationell piastpolskhet, sammanflätad 
med en het antigermanism, Dabrowskis Mazurka, patriotisk-religiösa sång
er: med allt detta ville man framtona revolutionens nationella innebörd, ej 
dess klass innebörd. Påståendet, att samhället "lät sig duperas" av allt detta 
är inte hela sanningen( .. ) Vårt samhälle var dödstrött, fyllt med längtan 
efter egna nationella symboler. T o m skenet av polskheten var ett värde i 
sig, Det bör konstateras, att partiet väl hanterade sociotekniken, i detta 
avseende, att det helt riktigt ( eftersom polacker tycker om sådant) tillmät
te rätt stor vikt till skenspelet" op.cit. (s. 125) 

11 Polsk historiker, Piotr Wandycz, i sin recension av Chapter X (W oj sko. The 
Polish Military tradition), i Norman Davies, Poland: Gods Playground, 
Oxford, 1980, menar, att Davies "kanske otillräckligt betonar inverkan av 
den polska militär-ridderliga e t h o s  e n  på polackens mentalitet å en sida, 
och förbiser dess hypertrofi, i form av mellankrigstidens soldateska, å den 
andra "ZESZYTY HISTORYCZNE, Nr 62/82, s 15. 

12 "Inom PPR (Polens Arbetarparti PAP, till 1948, sedan PZPR-PFAP), 
bland medlemskapet, och främst i dess aktiv, rådde kanske till och med 
var förhärskande övertygelsen, att det äntligen fastän med stora offer, 
förverkligas iden om det rättvisa Polen "(Krystyna Kersten: Narodziny 
systemu wladzy (Födelsen av maktsystemet), 1943-1948, Libella, Paris, 
1985, s 7. 

13 Gen.dr. Tadeusz Szacilo: Historia Wojskowa w ksztaltowaniu patriotycz
nych i obywatelskich postaw, WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZ
NY, Nr 1 (119), 1987, s 19. 

14 Ibid, s 18. 
15 Dabrowski's Legioner bildades i Italien 1797, vid Bonapartes sida (Dabrow

skis Mazurka, den polska nationella sången ännu i dag i Polen, skapades av 
en av Legionens officerare. 

16 Prins Jozef Poniatowski (1763-1813), den siste polske konungens, Stanis
law-August Poniatowskis broson, härförare av polska väpnade styrkorna 
vid Napoleons sida. Utnämnd till Frankrikes marskalk 1813. 

17 Romuald Traugutt (1826-1864), diktator i den polska januariresningen 
från 1863-64, överstelöjtnant i den ryska armen, stod i spetsen för den 
underjordiska regeringen i Warszawa, avrättad av ryssarna i fästningen 
Cytadela. 

18 N. Davies skriver (op.cit. s 274), att "polackerna, berövade i moderna tider
sin beskärda del av militär g l o  r y ,  ideligen tyr sig till sagor om sin nations
storhet i det förflutna. "Ogniem i mieczem" (Med eld och svärd), Henryk
Sienkiewicz' skönlitterära trilogi om fascinerande äventyr under krigen
mot svenskarna på 1650-talet, intar oförändrat hedersplatsen i polackernas
lekturer.

19 Wojciech Jaruzelski, "Polityka", Nr 13, 2.5. 1987. Intervjun gjordes ur
sprungligen av Zrnka Novak, kvinnlig korrespondent från Jugoslaviens
radio och TV i Zagreb uppger veckotidningens redaktion och ingår i en
bok under titeln: Polska dialoger - samtalen med W ojciech Jaruzelski.
"Den här intervjun - skriver "Polityka" utgör ett politiskt evenemang",
eller för att vara mera exakt ett evenemang på den politiska kulturens
område". Personliga utgjutelser, låt vara återhållsamma, något som nog
beror på den intervjuades karaktär - skriver "Polityka", "är precendens
löst i Folkpolen". Intervjun publiceras under rubriken: "Någon Arkadien
existerar ej".
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20 Davies, op.cit. s 273. 
20 Ibid. s 270. 
22 Lepkowski, op.cit. s 153. 
23 "Hur många gånger i vår historia visade sig realismen föga realistisk, medan 

den upproriska, den politiskt utopiska romantismen mycket realistisk( .. )" 
"Polackerna överlevde i 1800t-talet som en nation och icke som en formlös 
population av polsktalande ryssar eller tyskar och sedan återuppbyggde sin 
stat. Och detta hände därför, att dom trots förlorade krig aldrig kapitulera
de, varför dom aldrig vidkändes något nederlag" Lepkowski, sä 153. 

24 Davies, op.cit. s 273-274"( .. ) Thus to the Polish way of thinking, individu
el virtue can triumph over corporate disaster; the prowess of the Polish 
soldier redeems the failures of the Polish army; and self-respect is drawn 
from defeat". I en artikel: "Niepodlegosc i Kompromis" ("Oavhängighet 
och kompromiss") i den ansedda litterära månadstidskriften "Tworczosc 
(jubileumsnummer, ägnat åt 60-årsdagen av Polens återuppståndelse) 
skriver Jerzy Holzer: "Visst var (mellankrigstids) Polen inte något paradis, 
men huvudsaken är, att detta Polen lämnade efter sig en tradition värd att 
minnas, nämligen "en enpunktskodex av social och politisk moral, som 
lyder: oberoendets sak står över alla andra frågor" (I Mieczyslaw Lidert: 
"Bakgrund till Polens säkerhetspolitik", FOA Rapport, Mars 1981, s 88). 

25 Wielka Encyklopedia Powszechna, 1967, PWN Warszawa, vol 9 "Bortser 
man från den statslösa perioden oscillerade Polens territorium mellan 100 
tus. och 1.100 tus.kv.kilometer., Relation 1 till 11 alltså; Något liknande 
förekom inte i Europa, kanske med undantag för Österrike och Ungern" 
(op.cit.s. 70). 

26 /Davies.op.cit.s.268. 
27 "/Polens statsskick: adel-demokrati innehade att självreglerande system. 

Adeldemokratin degenererades förvisso, men, som det visades i slutet på 
1700-talet, den var reformerbar: detta bevisades av ( .. ) den stora Sejmen 
och 3 maj konstitutionen. Men det var redan för sent" (Lepkowski, op. 
cit.s.79). 

28 Slaget avbildas i en batalistisk stormålning. "Panorama Raclawicka" (av 
Kossak och Styka). Den flyttades efter kriget från Lvov till Wroclaw och 
restaurerades. Den intar en hel pavillon och utgör en slags helgedom för 
nationen. 

29 "Väpnad aktion påskyndades av tsarväldets planer att använda den polska 
armen i en intervention mot revolutionen i Väst" (Wielka Ecyklopedia 
Powszechna, Warszawa 1967). "Preparee en secret pour Fevrier 1831, la 
revolution eclata <les la fin de novembre 1830, car, destinee å fournir 
l'armee polonaise prefera se tourner contre son maitre". (F. Perelman
Liver: La Belgique et la Revolution polonaise de 1830" Collection Nationa
le, Bruxelles 1948, s 16. 

30 gen. Jozef Bem, en av detta krigs mest begåvade härförare, ställdes i spetsen 
för den ungerska armen, under revolutionen från 1848. 

31 "Revolutionerna i Europa 1848 har i Polen fått benämningen "folkens vår". 
Vid den tiden kämpade polackerna i Poznanområdet, i Schlesien och 
Galizien och deltog i kampen utomlands, i Italien, Frankrike, Preussen, 
Ungern och Rumänien. Det var under "folkens vår" som Mickiewicz i Rom 
organiserade sin Legion, ett polskt förband som kämpade för Italiens befri
else" (Janina Ludawska: Poetisk Politisk Teater, Akademilitteratur, Stock
holm 1980). Under Krim-kriget reste Mickiewicz till Konstaninopel'i syfte 
att återuppbygga Legionen, men han dog där plötsligt i november 1955 
(WEP, 6 Warszawa 1966). 
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32 "Although Polish Catholics fared less well in the service of Protestant 
Prussia and Orthodox Russia, Polish names can be found on the staff lists, 
and on the rolls of honour of all three imperial armies. Marshal Konstanty 
Rokossowski ( .. ), 1896-1967, bom in Warsaw /enl nyare uppgifter född i 
Wielikie Luki i Ryssland. Se Polityka, Warszawa, 3.2.1990/ the son of a 
Polish engine-driver, who joined the Russian army <luring the First World 
War, was hut the last of many Polish predecessors in the Tsarist service 
including Wladyslaw Anders (1892-1970), J. Dowbor-Musnicki (1867-
1937), Zygmunt Pilsudski, R. Lagwa (1891-1938), and Lucjan Zeligowski 
(1865-1947). In Prussia, Poles were less commom among the officers than 
among NCOs, the backbone of the German service; but in Austria men 
such as Tadeusz Rozwadowski (1866-1928), Stanislaw Szeptycki (1867-
1946), and Stanislaw Haller (1872-1940) were awarded commands at the 
highest level, were by no means isolated examples." Davies, op.cit.s. 270-
71). 

33 Uppbyggnaden leddes huvudsakligen av f d generaler och höga officerare i 
främmande tjänst, ex. Rozwadowski, Szeptycki, Haller, Zeligowski m m. 

34 Enligt mobiliseringsplanen skulle Polen sätta emot fienden 39 infanteri
divisioner, 11 kavalleribrigader, 2 motoriserade pansarbrigader, 3 fjäll
truppbrigader, 83 hemvärnsbataljoner och 21 örlogsskepp (majoriteten där
av små fartyg): inalles 1250 man, ca 300 pansar och 400 flygplan (WEP, -
Warszawa 1969, s 436). 

35 Se doc.dr. Andrzej Rzepniewski: "Polska w czasie II Wojny Swiatowej w 
historiografii Zachodu", Wojskowy Przeglad Historyczny, Nr 1, Warszawa 
1987, ss. 212-221. Författaren kritiserar en rad historiker av andra världs
kriget för att de tog upp goebbelspropagandans tes, enligt vilken kriget mot 
Polen "skulle ha gestaltat sig till en slags höstmanöver". Han omnämner 
däremot positivt monografier av två författare, vilka punkterar denna tes, 
nämligen USA-majoren Robert M. Kennedy och förbindelseofficeren i 
Hitlers huvudkvarter, överstelöjtnant Nikolaus von Vormann (s. 214-
215). 

36 "Väpnad kamp, särskilt under resningarnas period och det andra världskri
get hör till huvudströmningar i nationens liv", fastslår general Jozef Baryla, 
ordförande i redaktionskommitten av W ojskowy Przeglad Historyczny 
(WPH, 4/86 s 7). 

37 Den sovjetiska ledningen finner det angeläget, att presentera Röda armens 
ingripande som ett förkrossande nederlag av den polska armen och en stor 
militär framgång av Sovjet. "As it appears from the report published on 
13th September 1940 in the "Krasnaja Zvezda" (Red Star), the number of 
Polish servicemen detained in the Soviet prisoner of war camps is the 
following: 10 generals, 52 colonels, 72 leutenant-colonels, 5.131 regular 
army officers, 4 096 officers of army reserv, 181223 other ranks. Similar 
figures were stated by Premier Molotov in his speach delivered at the 
Supreme Sovjet at the end of October 1939." Följande uppgifter nämndes i 
Molotovs tal vid Högsta Sovjets extraordinära sammanträde: "As for the 
trophies in Poland, they consisted of over 900 guns, over 10000 machin
guns. over 300000 rifles, over 150 million cartridges, over 1 million artillery 
shells, about 300 aeroplanes etc." (in Documents on Polish-Soviet relations 
1939-1943, General Sikorski Historical lntitute, doc. NO 66, s 68, Lon
don). 

Molotov sade i samma framträdande skrytsamt: " .. mention must be 
made of such act as the military defeat of Poland and the collaps of the 
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Polish state. The ruling circles in Poland boasted quite a lot about the 
"stability" of their state and the "might" of their army. However, one swift 
blow to Poland, first by the German army and then by the Red Army, and 
nothing was left of this ugly offspring of the Versailles treaty which have 
existed by oppressing of non-Polish nationalities" Ibid, s.6. se även: Miec
':yslaw Lidert. o.cit.s. 32 och ss. 92-96). 

38 Overbefälhavaren för det brittiska luftförsvaret under slaget om England, 
marskalken Hugh Dowding fastslog i sin rapport bl.a. "Den första polska 
jaktflygdivisionen 303 inom den 11 jaktflyggrupperingen sköt ner fler 
tyskar än någon brittisk flygenhet under samma tid" (London Gazette, 
11.9-1946, citerat i Wojskowy Przeglad Historyczny, Nr 4/86: Udzial 
Polakow w bitwie o Wielka Britanie, ss. 288-291, Warszawa); i ögonblic
ket då intensiteten av de tyska flyganfallen mot England var som störst 
utgjorde polska flygare 13 °/o av samtliga första linjens jaktflygare och i 
oktober 1940, i följd av RAFs stora förluster 200/o. I slaget deltog över 230 
polska jaktflygare, vilka sköt ner ca 250 tyska flygplan, dvs ca 12 0/o av 
samtliga tyska plan nerskjutna i slaget om England. Ibid s 289. 

39 Maciej Siekierski från HOOVER INSTITUTE, Stanford, ZESZYTY HIS
TORYCZNE, nr 71/85, s 218. "Their extraordinary odyssey, from prison 
camps in Sibiria and Central Asia to Buzuluk on the Volga, to Tashkent, to 
Pahlevi in Persia, to Baghdad, Jerusalem, Cairo, Tobruk, Anzio, Rome, to 
the Sangrio and the Gothic Line has never been satisfactotily recounted to 
western readers" (Davies, op.cit. s 272). 

Se även: "Armia Polska w Rosji w swietle Dziennika Szefa Sztabu z 1942 
roku" ("Polsk arme i Ryssland i ljuset av Stabschefens dagbok från 1942"), 
ZESZYTY HISTORYCZNE, nr 57/81, ss. 92-127. Prof. Jan Ciechanowski 
skriver, att dagboken "utgör en utomordentligt viktig och intressant källa i 
studier av historien av de polska väpnade styrkorna i Ryssland" (ibid, s 
192). 

40 Enligt officiell polsk militär källa deltog i slagen: - om Narvik (1940) ca 
5 000 polska soldater (1 division, 55 kanoner och granatkastare), i Belgien 
och norra Frankrike (1940): ca 400 ( 4 grupper, 48 kanoner), i Frankrike 
(1940), ca 42 000 (700 kanoner och granatkastare, 90 pansar och bepansra
de kanoner, 135 flygplan; 4 divisioner, 2 självständiga förband, 12 grupper), 
i operationer i Lybien (1941) ca 5 000 (1 division, 3 förband, 52 kanoner, 27 
pansar), i norra Europa (1944): 25000 (2 divisioner, 16 förband, 186 
kanoner, 385 pansar, 258 flygplan), i Rom-operationen (1944) 50000 (3 
divisioner, 16 förband, 1 082 artilleripjäser, 150 pansar, 22 flygplan), i 
Norditalien (1945) 56 000 (3 divisioner, 17 förband, 1 100 artilleripjäser, 
164 pansar), i norra Tyskland (1945) 2 000 (1 brigad, 16 förband, 186 
artilleripjäser, 415 pansar, 258 flygplan), WOJSKOWY PRZEGLAD HIS
TORYCZNY, nr 2/84, citerad även i ZESZYTY HISTORYCZNE, nr. 
71/85, s 219. 
"In the Battle of Britain in 1940, Polish pilots accounted for some 15 per 
cent of enemy losses, thus contributing significantly to the salvation of 
Great Britain. Yet no reciprocal gesture was ever made by the British, 
either in 1939-40 or in 1944-45, for the salvation of Poland. At Lenino on 
the Ukrainian Front in October 1943, at Monte Cassino in Italy in May 
1944, and at Arnhem in Septemger 1944, Polish units showed immens 
courage and suffered heavy casualties in the course of operations of doubt
ful value" (Davies, op.cit. s 272). 
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41 Davies, ibid, s 272. En polsk militärhistoriker konstaterar, att faktum att 
inom de polska väpnade styrkorna, formade under det andra världskriget 
utanför Polen, både i Väst och i Sovjet kämpade uppemot 400 000 soldater 
är "precedenslöst i världshistorien" (överste dr. Tadeusz Rawski: "40 lat 
Ludowych Sil Zbrojnych integralna czescia tysiacletniej historii oreza pol
skiego" - "40 år av Folkarmen en oskiljaktig del av den polska härens 
tusenåriga historia", Wojskowy Przeglad Historyczny, nr. 2/3, 1983, s 129. 

42 Se: Mieczyslaw Lidert, FOA Rapport, ss. 13-20. 
43 Överste prof.dr. Kazimierz Sobczazk: "Rozwoj Ludowego Wojska Polski

ego 1943-1983. Ogolna charakterystyka" (Wojskowy Pozeglad Historycz
ny nr 2/3, 1083, s 61). 

44 lbid, s 62 (Enligt den officiella historieskrivningen är just denna tidpunkt 
(22.07.1944) början till befrielsen av Polen, m a o, övergången över Rib
bentrop-Molotov linjen från 1939-ML). 

45 East European Military Establishment, s 19. 
46 Wojskowy Przeglad Historyczny, 2/31983, s 62 Enligt samma källa, utgjor

de detta 13 0/o av samtliga styrkor från den Första Vitryska och Första 
Ukrainska Fronten, vilka deltog i Berlinoperationen (Ibid s.64) 

47 East European Military Establishment, s 19 
48 Wladyslaw Bartoszewski; "Rozwazania o Powstaniu Warszawskim" ("Ref

leksioner kring Warszawaupproret"-ML) ZESZYTY HISTORYCZNE nr 
67 

49 Ibid s l l .  
50 Jan Ciechanowski: "Gehenna Warszawiakow", ZESZYTY HISTORYCZ

NE nr 64/83, s 222 i recensionen av dr. Joann Hanson: "The Civilian 
Population an the Warsaw Uprising of 1944", Cambridge University Press, 
1982. Ciechanowski skriver bl a: "Den enda bristen i denna lysande bok är 
frånvaron av en ingående diskussion av påverkan av judarnas förintelse och 
den heroiska resningen i Warszawagettot på utvecklingen av den polska 
motståndsrörelsen och, huruvida detta stimulerade de infödda polackernas 
kampvilja. Ty det är obestridligt, att den tyska exterminationen av polska 
judarna stimulerade till kampen resten av det polska samhället, vilket var 
helt på det klara, att efter judarna blir det polackernas tur" (Ibid). 

51 lbid 
52 Wojskowy Przeglad Historyczny, nr 2/31983, s 63. 
53 Ibid, s 64 
54 Kersten, op.cit. s 83 
55 Ibid 
56 WPM; nr 2/3 1983, s 70 
57 Kersten, op.cit. s 217 
58 WPM nr 2/31987, s 67 
59 Michael Checinski: "Polnische Armee und Offiziere in der Organisation 

des Warschauer Pakts. I. Politische Aspekte vom Kriegsende bis zum "pol
nischen Oktober" s 1112 (Osteuropa Nr 10/80; Herausgegeben von der 
Deutschen Gesellschaft fön Osteuropakunde, Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart.) 

6
° Checinski berättar, att general W. Strazewski, biträdande försvarsminister 

(1945-1947) hade en personlig adjutant, vars uppgift var att påminna 
generalen om alla polska religiösa helgdagar och att se till, att motsvarande 
dagens orders faktiskt läses upp i samtliga förband. (Ibid. s 1111). Exemplet 
illustrerar ganska bra de "förpolskade" ryska militärernas kamouflage pro
blem-ML. 
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61 Wojskowy Przeglad Historyczny, nr. 2/3, 1983, s 70. 
62 "För vår armes vidkommande krävdes förankringen av militärt tänkande 

och krigslära i den marksistiska filosofin och metodologin. Vad beträffar 
krig- och armefrågor var det oumbärligt att anamma den sovjetiska militär
lärans metodologiska och idemässiga principer" (Ibid. s 70). 

63 Ibid. 74 
64 lbid. 62 
65 Mellan 1945-1949 återvände 251 officerare från den gamla polska armen i 

Väst och tillträdde Folkarmen (Checinski, Osteuropa Nr. 10/80, s 1112. 
66 Ibid. s 1113 
61 Se: Mieczyslaw Szerer: "Komisja do badania odpowiedzialnosci za lamanie 

praworzadnosci w Sadownictwie Wojskowym" ("Rannsakningsutskott i 
frågan om ansvaret för lagbrott inom det Militära Domstolsväsendet"), 
Zeszyty Historyczne Nr 49/79, DOKUMENTY, ss. 71-160. 

68 Die Bevölkerung nahm dem Offizierskorps gegeni.iber eine freundlichere 
Baltung ein, nachdem die meisten in der polnischen Armee dienenden 
Sovjetoffiziere repatriert worden waren, der Generalstab polnisch gewor
den und ein Pole zum Minister fur Nationale Verteidigung ernannt wor
den war - skriver Checinski - vor allem aber in Anerkennung der 
durchweg patriotischen Haltung der LWP (Folkarmen) während der kriti
schen Tage und beim VIII Plenum des Zentralkomitees im Jahr 1956" 
(Checinski, Osteuropa, Nr 10/80, s. I I17.) 

"Gomulka's return to power led i:o a renewed emphasis on national 
P o l i s  h caracteristics, as opposed to imposed Soviet forms, troughout the 
political system. In this situation the Soviet-dominated Polish army was an 
anachronism that linflamed Polish nation feelings. The obvious threat that 
the Polish army posed to Gomulkas personal position made more urgent 
the need to "de-Sovietise" the armed forces. The Polish army was thus 
"renationalized": many of the Soviet forms imposed on it after 1949 were 
discarded, and the army reverted to the status quo ante 1950". (East 
European Military Establishments, s 21). 

69 Checinski, op.cit ss 1116-1118 
70 East European Military Establishments, s 28 
71 "Nach 1956, als die Masse der sovjetischen "Berater" aus Polen entfernt 

wurde, wuchs dem geheimen sovjetischen Netz eina grössere Rolle zu. 
Durch ein Abkommen von Anfang 1957 zwischen den polnischen und den 
sovjetischen militärischen und zivilen Sicherheitsdiensten wurden Stell
ungen von "Verbindungsoffiziere" geschaffen. Doch sind die polnischen 
"Verbindungsoffiziere" den sovjetislchen untergeordnet, während die 
letztere die Auftraggeber, lnitiatoren und lnstruktoren sind. Die polni
schen Verbindungsoffiziere sind mit Spionageabwehr im Zusammenhang 
mit polnischen und zivilem Auslandspersonal befasst, die sovjetischen 
Verbindungsoffiziere dagegen bestimmen die Aktivitäten im Bereich der 
Gegenspionage und kontrollieren die Personalpolitik in den höchsten Posi
tionen der Streitkräfte und Sicherheitsdienste Polens" (Checinski; "Terror 
und kommunistische Politik in Polen", Osteuropa nr 9/82, ss 743-::-744). 

72 Ibid. s- 745 
73 Checinski: "Ludowe Wojsko Polskie przed i po marcu 1968", Zeszyty 

Historyczne Nr 44/1978, ss, 19-25) "Folkarmen före och efter mars 1968". 
74 Denna version presenterade Gomulka i sitt framträdande vid Fackför

eningarnas kongress sommaren 1967. 
15 Checinski: LWP, Zeszyty Historyczne, Nr 44/1978, s 28. 
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76 Ibid. ss. 28-29 
77 Ibid. s 28; se även: East European Military Establishment, ss. 46-47. 
78 Lepkowski framhåller, att "Solidaritetsrörelsen är inskriven i den "200 år 

gamla historiska traditionen av oavhängighetskampen och får därför ses 
som en historisk revolution" O.cit. sida 152. En ansedd polsk sociolog har 
myntat beskrivningen "självbegränsade revolution" (Jadwiga Staniszkis, 
"Economic Cykles and Politics in Poland", Osteuropa (Aachen), No. 3, 
1982) Se även: Jerzy Holzer: "Solidarnosc. 1980-1981. Geneza i historia, 
Krag, Warszawa 1983, Instytut Literacki, Paryz, 1984). 

79 Se: Mietek Lidert: Polen i Kris, Försvar och säkerhetspolitik. Stockholm 
1982, ss. 85-86. 

80 ( .. ) the party and the government had hastened their own dawnfall throgh 
their irresponsible economic policies. For it was the economic krisis which 
was the most important factor in the birth of SOLIDARITY" (Olga A. 
Narkiewicz: Easter Europe 1968-1984, CROOMHELM, London-Sydney, 
1986, s 186.) "Let us remincl ourselves first of Jaruzelski's position and the 
role he played in the spring and summer of 1981, when the decision to 
introduce martial law was being considered. How much real authority did 
he have, as Minister of Defence, as Prime Minister (since February ), and as 
First Secretary of the Party (since October)? The last two roles carried only 
formal weight: the Party and the a p p a r a t ,  as well as the central and 
regional administration, were in ruins. Not only they stopped working 
effective, they had simply stopped functioning at all." (Michael Sady
kiewicz: Jaruzelski's War, SURVEY, Summer 1982, Part I, s 19. London). 

81 Adam Michnik: Polska wojna. List z Bialoleki, aneks Nr 27, 1982, s 13. 
London. 

82 Enligt Kuklinski's version ansåg ryssarna den polska armen som opålitlig; 
ryssarna kontrollerade de övre nivåer av den polska militära hierarchin, 
men hyste befogade farhågor beträffande de lägre nivåerna; på våren 1981 
utgjordes hälften av armens bestånd av värnpliktiga som kom i beröring 
med Solidarnosc; för övrigt även en ansenlig del av officerare, däribland 
partiorganisationerna - exempelvis partiorganisationen i den Operativa 
Förvaltningen inom Generalstaben fördömde Bydgoszczprovokationen 
(Kuklinski, op.cit. s- 41) "From mid-September to Mid-December 1980, 
<luring the early part of the Solidarity era, at party meetings and conferen
ces held at the levels in the army, a large number of postulates and 
demands or proposals for change were formulated and submitted for 
various departments of the Ministry of Defence ( .. ) One could therefore 
say that the "creative unrest, a euphemistic term for the fault-finding 
process, was a widespread phenomenon. Furthermore, the demands for 
change had originated in the party organisation of the army, which consists 
almost entirely of the regular army cadre. Conscripts servicemen had 
practically no say in the matter". (George C Malchez, Polands politicised 
Army: communists in uniformn New York, 1984, s 112). 

83 "Coastal workers striking in 1980 found the issue of equality to be mobi
lizing one and included it as part of the 12th of the Gdansk 21 Demands. 
The text of this demand read: "Abolish the privileges of the police, security 
services and the party apparatus by leveling family subsidies and abolishing 
special supplies, etc." "In 1980, the Gdansk Northern Shipyard called for 
the abolishing of "commersial shops and special shops in city administra
tions, provinsial party committies, commisariats of the citizens militia, 
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police and army. In 1980, workers at the Kwidzyn Branch of the Gdansk 
Industrial Construction Firm demanded: Bring everyone up to the level of 
retirement and pension pay of the army and the militia. Gdansk Naval 
Shipyard workers demanded: Do not hire former workers of the army and 
political police who are receiving 1000/o of their pension". 

On the subject of housing and housing allowances, trucker in Malborg 
called for "å just division of housing-that is equal waiting time for every
one, including the army and the militia." (In: Roman Laba: Worker roots of 
Solidarity, Problems of Communism, July-August 1986, ss 56-57). 

"W orkers in Slupsk demanded, that the government "create conditions 
for obtaining (live-saving) drugs equal to those in the militia and the 
army", and "bringing the medical care up to the level of other employees
railway, militia and army". "All these demands for eliminating political 
privilege drive to the heart of the political system by attacking the Polish 
state's claim of maintaining social ist hegemony. They indicate that wor
kers hatred and fear of the apparatus that enjoys these pivileges is patent 
troughout. 
Interestingly, while the police and party receive special attention, the army 
is also included as part of the privileges strata" (Ibid. s 58). 

84 På ett sammanträde av landets försvarskommitte (KOK-Komitet Obrony 
Kraju; mer om KOK i avsnittet 4.3) - uppger överste Kuklinski - sam
mankallat av Jaruzelski, konfronterades Stanislaw Kania ( vid denna tid
punkt fortfarande partiets Förste Sekreterare) med den av militären och 
säkerhetspolisen utarbetade planen beträffande införandet av krigstillstån
det, Kania överraskades av planen. "Utan att ifrågasätta oundvikligheten 
av införandet av krigstillståndet - noterar Kuklinski sade Kania emeller
tid, att konfrontationen med klassfienden är oundviklig; detta innebär en 
kamp med politiska medlen och inte förrän dessa misslyckas får man gripa 
till repressioner". (Kuklinski, op.cit. ss, 43-45). 

85 "In May 1981 a conference of propaganda activists of the army was held in 
Warsaw. Some more critical comments were made. Colonel Dr. Z Rybicki 
said: "It is a situation that after 36 year once again the army has to make 
propaganda for the party, the people's rule, and the Socialist state"." 
(Malcher, op.cit. s 119; Malcher citerar efter "Ludowe Wojsko" ("Folkar
men"), huvudorganet av armens Politiska Huvudförvaltning-SZP). 
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The Swedish System of Universal 
Conscription 

Foreign models and domestic tradition 

Bo Hugemark 

When Marshal Jean-Baptiste Bernadotte entered the Swedish 
political stage in 1810 the country's defence situation looked 
sinister. The armed forces, consisting mainly af a regular rnilitia 
based on land tenure (in the following called "the Provincial 
Arrny") had proved insufficient as the Baltic during the Napole
onic wars was transforrned into a high-tension area, and in 1808 
the latent traditional antagonism between Sweden and Russia 
resulted in war. 

Insufficient resources 

"Indelningsverket", the system for financing, recruiting and 
training the main part of the armed forces, had been founded 
<luring what is called Sweden's great power era in the seven
teenth century. It rnainly consisted of two parts: an obligation 
for the peasants in a district, "rote", to provide the Crown with 
a soldier or seaman and a tax an land for officers' salades and 
other defence expenditures. The soldiers and seamen lived at 
and got their livelihood from small farms provided by the "rote". 
When instituted it was an excellent system which guaranteed a 
swift and sure mobilization of sufficient manpower. An annual 
training period of about one month was sufficient to maintain 
cornbat effectiveness in combination with numerous war exper
iences. 

When Sweden's military activities became rnore extensive 
<luring the reign of Charles XII, "Indelningsverket" was insuffi
cient to provide the manpower needed against opponents with 
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superior population resources. The Crown had to find methods 
to circumvent the legal obstacles ta conscription. During the rest 
af the eighteenth century, when the great power era had ended 
in 1721 and the wars became more scarce, the quality af the 
army began ta deteriorate seriously. At the same time the cost
mainly not visible in the national budget - was huge: perhaps 
30-40°/o of the national revenue. These costs were bard to
change and consequently the means for other necessary qualita
tive improvements of the armed forces were insufficient.

The deficiencies, which bad appeared as early as in the Pom
eranian war 1757-62, had serious consequences in the war with 
Russia 1808-1809. The Treaty of Tilsit between Napoleon and 
Alexander in 1807 suspended the balance of power in the Baltic 
area, and Russia was given a free hand to move forward ber 
positions at Sweden's expense. After crushing defeats in Fin
land, intrusions inta northern Norrland and devastations in the 
archipelago, temporarily even a Russian occupation af Gotland, 
peace was concluded in 1809. In the Fredrikshamn peace treaty 
Sweden last the eastern half of the country, Finland. 

The changed geostrategic situation in the Nordic area natural
ly meant a substantial impairment af the defence position af the 
country's remaining western half. The coastline exposed to at
tack from the sea had increased substantially. The capita!, 
Stockholm, was now in the horder area. To be sure, it had been 
exposed ta attack already for a hundred years, since the Rus
sians acquired the Esthonian and Livonian ports in the Treaty of 
Nystad 1721. Also, the naval build-up started by Czar Peter the 
Great gave Russia increased opportunities of sea control and of 
projecting power ashore, to use modern naval terminology. 
However, the Russian strategy bad all the time been distracted 
by the supreme need to preempt an attack from Finland against 
S:t Petersburg. 

During the war af 1808-1809 the need to mobilize manpow
er reserves to meet the Russian threat bad been provided for by 
the the summoning of the so-called "Lantvärnet", a hurried and 
improvised conscription of 30,000 18-25-year-old men. This 
measure was legitimized with reference to the sovereign's an
cient prerogative ta summan all men to arms in time of national 
emergency hut was also inspired by foreign examples such as 
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Marshal Charles Jean-Baptiste Bernadotte, King of Sweden (Charles XIV) 
1818-1844. 
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revolutionary France. The experiences
1 

however, of this emer
gency expedient were negative: the troops were decimated by 
disease and of doubtful operational value. 

A modest ref orm 

With her national security considerably deteriorated it would 
have been natural if Sweden had reformed her army organiza
tion on the basis of universal conscription in order to obtain the 
numbers and quality required. Among the people who managed 
the coup d'etat which removed King Gustavus IV Adolphus 
there was enthusiasm for a conscript system. On top of that one 
of Napoleon's Marshals was elected heir to the throne and from 
the very beginning exerted a strong influence upon the govern
ment of the country. Many of his supporters hoped that he 
would launch a war of revenge and reconquer Finland

1 
which 

would of course have meant further demands for rearmament. 
To be sure, the Swedish system of conscription was founded 

in the 1812 army organization
1 

hut it was far from "levee en 
masse". The regular territorial militia of about 30

1
000 often aged 

yeoman soldiers still formed the core of the army. The regulars 
were used as a cadre which was filled up with 21-25-year-old 
conscripts in order to form tactical units. Towards the end of the 
century the conscripts constituted two thirds of the manpower. 
The training period was originally only 12 days. It was increased 
to 30 days in 1858

1 
to 42 days in 1885 and to 90 days in 1892. 

Not until 1901 was the "indelningsverket" abolished and re
placed by an army consisting of full-time serving officers and 
NCO's and conscripts with adequate training - in the begin
ning 240 days for the majority. The reform of 1901 constituted 
the end of a defence debate that had been going on with rising 
intensity <luring the second half of the nineteenth century. 

This lengthy process was due to a number of dornestic and 
foreign factors, which reinforced each other. The connections 
are very complicated and can here only be dealt with very 
briefly. 
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Strategic situation, foreign policy and 
threat perceptions 

Bernadotte's foreign policy, contrary to many expectations, 
aimed at peace, reassurance and friendship with Russia. To be 
sure, there had been periods of cooperation earlier, but from 
ancient times the normal relationship had been antagonism. The 
very idea of a French Marshal as successor to the throne was that 
he would align Sweden with France in the approaching Franco
Russian war, and thus reconquer Finland. Instead Bernadotte 
chose another way of compensation: Norway was captured from 
Denmark and a Swedish-Norwegian union created in 1814. 
Detente with Russia meant that threats from the east were at 
least for the moment all but eliminated, the union with Norway 
that threats from the west were reduced, since Denmark lost the 
option of attacking Sweden from Norwegian territory. This had 
been regarded as an acute threat <luring the war of 1808-1809. 

The change of fronts is clearly seen in a classified memoran
dum written in 1811 by the Chief of the Engineer's Corps 
Lieutenant General B. E. Franc-Sparre probably for the Crown 
Prince: "La Monarchie Francaise etant par le Danemarc notre 
voisin le plus fort redoutable, surtout comme le Sund est de 
beaucoup moins large que le Golfe Bothnique, La Scanie devint 
notre Province frontiere la plus pressante å mettre en etat de 
defense." 1 

Despite the policy of peaceful coexistence with Russia the 
Russian threat still dominated Swedish strategic thinking for 
geographical reasons. (This was not unnatural, however, since 
threat perceptions which are founded on geostrategical factors 
are more permanent than foreign relations.) The above-men
tioned Franco-Danish threat disappeared with Napoleon. Den
mark, weakened by the loss of Norway was judged to present a 
threat to Sweden only in a coalition with a hegemony-seeking 
continental power and "this occurs only at intervals of several 
centuries"2 A Danish attack, however, was judged possible in 
connection with a Russo-Swedish war in which situation Den
mark would not miss her chance. 

The main threat scenario was a Russian coastal invasion 

63 



The fortress of Karlsborg, intended to be the central stronghold of Sweden 
accordingly to the principle of central defence. [Drawing by C S Hallbeck. 
Woodcut by Evald Hansson]. 

across the Baltic. The discussion focused on the naval balance in 
the Baltic Sea, and the prevalent view was that Sweden's Navy, 
to be precise the battle fleet, could no longer match the Russian. 
One conclusion of this was that Sweden, as was done in a 
diplomatic contact in London 1814, emphasized Sweden's diplo
matic and strategic affinity with Britain and our dependence 
upon the Royal Navy for the purpose of protection against 
attack. Another was the principle of central defence: Since it 
was doubtful if an in vader could be stopped outside the coast or 
at the latest on the shore, the ground forces should be concen
trated to the interior of the country in order to defeat the enemy 
when he had been attritted by minor skirmishes and had his 
lines of communications stretched out. 

The idea of armed assistance from Britain is prominent in the 
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discussions about naval strategy and the organization of the 
naval defence. This idea was for instance used to support a 
priority for an archipelago fleat, consisting of galleys, rather than 
a battle fleet, as a British intervention was mainly expected to 
employ ships of the line. The discrepancy between the foreign 
policy and the strategic threat perceptions and attack scenarios 
is striking, and one historian says about this element in the naval 
debate that "Among all the ample evidence that the policy of 
1812 never entered the blood of even leading politicians outside 
the foreign office, perhaps none is more telling than this."3

The policy of friendship with Russia was closely connected to 
Charles XIV personally. Later developments show a greater 
congruence between foreign relations and strategic threat per
ceptions. Sweden chose to declare her intention to be neutral in 
a possible war between Russia and Great Britain as tension grew 
between those powers in 1833. In the Crimean war 1854-1856 
the neutrality was compromised by substantial deviations in 
favour of the Western powers. There were even some - very 
sketchy - plans of amphibious landings in the Finnish Estuary 
in order to reconquer Finland. 

At this time and in the following decades, Sweden could 
profit from the general political situation implying that Russia's 
attention was to a certain degree diverted by rivalry outside 
Europe among the great powers, but also that Great Britain and 
Imperial Germany were intent upon safeguarding the power 
balance in the Baltic Sea. 

One substantial and lasting, for Sweden favourable, result of 
this policy of power balance was the Åland convention in the 
Paris Peace Treaty of 1856 by which the Åland islands (then in 
Russian possession) were demilitarized. 

Taken altogether, the changing strategic landscape <luring 
most of the nineteenth century <lid not put Sweden's defence 
posture to the test. The policys of peace and reassurance to
wards Russia, the neutrality policy and the great power balance 
were factors, which in various proportions at various times 
contributed to Swedens security, and reduced the need of re
armament and urgent army reforms. 

As for the operational principle of central defence it was 
looked upon as a suitable means for the numerically inferior 
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party. The rationale, however, was also the state of communica
tions. Land communications were slow, which denied the inferi
or defender the possibility to meet and defeat an invasion on the 
shore even if, as was supposed, the attacker could only ship 
about 35 000 men at a time across the Baltic. The manpower 
required for a successful central defence could according to 
official assessments be provided by the organization of 1812. 
The great problem was if the training, of conscripts as well as of 
the Provincial Army, was sufficient for such operations. 

The sovereign's view 

It appeared that Bernadotte, as Crown Prince and King, was no 
champion of a universal conscription in Sweden. The reason was 
probably a distaste for arming the masses, which would supply 
the emerging urban proletariat with the tools for a revolution. 
The standing rural militia located in the provinces, consisting of 
staid small farmers was a reliable guardian of the established 
order. Typical of this view is an essay by Adjutant General 
Björnstjerna in 1812, in which he states that "l'Armee Provin
ciale" can be counted on "dans des temps de troubles et de 
revolte, tandisqu'une armee de Conscrits prendroit peut-etre le 
parti <les revoltes et entraineroit alors la destruction de I' ordre 
social et la chute de l'Etat."4 

Accordingly it was natural to make the Provincial Army the 
core and cadre of the new Army organization. Its supposedly 
high quality should make it possible to form fighting units by 
adding conscripts even with very slight training. 

It is worth noticing that whereas the rhetoric of 1809 was 
largely inspired by the "liberty" ideas of the French Revolution, 
in 1812 there was plenty of talk about Sweden's military tradi
tions from the Viking era and about the educational value of 
conscription. 

66 



The general feeling 

Bernadotte was not the only one who looked with suspicion 
upon levee en masse. There was a wide-spread reaction in 
Europe against the militarization that had followed in the wake 
of the French revolution, a reaction that resulted in substantial 
reductions on the application of the idea of universal conscrip
tion. The same fears of a revolting proletariat that determined 
Bernadotte's view were also frequent. These circumstances to
gether with the peace in Europe after 1815 made it difficult to 
propose increased defence burdens in Sweden. 

In addition to that the Swedish people had their own glum 
experiences of earlier measures which were in fact forms of 
conscription. The memory of the "Lantvärnet" in the recent 
war was vivid and was manifest in the debate in the "Riksdag" 
about the first bill in 1809. It was rejected by the "Riksdag" 
Peasants without consideration and debate. In the years to come 
resistance to conscription had its foremost stronghold among the 
rural population who already bore the heaviest defence burden 
through the "lndelningsverket" and suspected that expansion of 
conscription would merely form an additional burden. The en
thusiasm by the other Estates to take over burdens from the 
Peasants was naturally also scant. 

The very modest training period at the beginning of the 
system can be viewed as a method to make a soft start, impor
tant for a population still scarred by the experiences of "Lant
värnet". When the fears had subsided one could gradually in
crease the training time in order also to impart military skills. 
The problem was, of course, that limits were set by the perma
nent costs of the Provincial Army and the financial shortage. 
Any substantial increase in training must therefore be linked to 
the abolition of the "Indelningsverket". This takes us over to the 
final factor. 
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Domestic politics 

The long tradition of the "Indelningsverket" had made it an 
integrated part of society. An army reform, therefore, had to be 
linked to changes in so many sectors that it would be a tricky 
and time-consuming process. The number of government and 
private bills, compromise proposals, memos etc during the cen
tury is almost limitless. The parliamentary problems during the 
Four Estates Riksdag have been touched on above. But even 
after the parliamentary reform of 1865 the Peasants, now orga
nized in a political party, the "Lantmannapartiet" exerted a 
strong influence. 

When "Indelningsverket" had obtained its firm organization 
in the seventeenth century, the peasants had been legally ex
empt from the duty of conscription. Was this linkage still valid, 
so that a conscript system presupposed the abolition of the 
Provincial Army? Or should general conscription be regard as a 
modern applicaton of the ancient duty for every citizen to take 
up arms in times of emergency? In other words, was "Indelnings
verket" still a contract between the yeoman and bis Sovereign or 
was it a sort of interest on the landed property? 

A reform of principles of recruiting manpower and of Army 
organization was coupled to the abolition of the tax on land. 
The problem how to distribute this finacial burden in a socially 
changed and fast changing society was a very complex problem. 
Should an abolition be regarded as relieving the peasants of an 
unfair borden or as a new benefit? The answer to that depended 
on the above-mentioned problem of how to interpret the histori
cal roots of the system. Which social classes should bear how 
great parts of the borden in the future and how should it be 
distributed between customs doties, sales tax, income tax and 
property tax? Questions like that were of coorse fuel for endless 
political disputes and haggling in an emerging party system. 
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General Review [Gustaf Cederström, 1887). 
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Concurrent conditions 

The demands of an army reform did not become urgent and 
imperative until all these factors had changed radically towards 
the end of the century. The increased rivalry among the great 
powers, the forming of power blocs and the arms race made war 
a serious possibility. Even if the great power balance in the Baltic 
still existed, it was by now a balance on a higher level and it was 
not far-fetched to imagine the risk of the other side of power 
balance emerging: preemptive war. 

The resistance in Europe to universal conscription was by 
now history. All the great powers except Britain could muster 
big well-trained conscript armies. This of course affected Swe
den's threat perceptions. At the same time conflicts within the 
Swedish-Norwegian Union raised new potential threats. 

The operational principles also had to be changed. Develop
ment of communications, steam propulsion and the political and 
economic impossibility to cede big parts of the territory to an 
invader brought about a retum to peripheral defence, which 
demanded increased manpower. 

Swedish society had also been transformed in significant 
ways. Social change, especially the industrialization made the 
linkage between landed property and defence burdens obsolete. 
Decreasing numbers of peasants made it gradually more difficult 
to get the sufficient number of regulars, and increasing social 
mobility meant that they could not be trusted to remain as 
soldiers. At the same time increased economic resources made 
the reform easier to finance. 

The model for the reform was by now rather victorious Prus
sia, later imperial Germany, which passed on the militaristic 
inheritance of the revolution and Napoleon, in combination 
with ancient Swedish traditions. 

However, the army reform in Sweden was bom only after 
several decades of travail due to the complicated domestic poli
tics and the linkage between conscription, the Provincial Army 
and the tax on land. The process was parallel with the change of 
the govemment system from constitutional monarchy with four 
Estates to parliamentary democracy. But the army reform was 
bom first. Universal suffrage for men was established in 1909 
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and parliamentarism became practice in 1917. Thus, universal 
conscription could be used as an argument for universal suf
frage: One man, one rifle, one vote. The Army organization of 
1901 also meant that the officers' corps was brought nearer to 
the common people. 

In Sweden, thus, the universal conscription paved the way for 
the democratic breakthrough, just the reverse to what had hap
pened when the French revolution bore "levee en masse". 

Notes 

1 Jansson p 26. 
2 B.E Franc-Sparre in memo 1818. Jansson p 57.
3 Jansson p 161. 
4 Jansson p 513. 
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Med taxibil till slaget vid Marne 
Bo Kjellander 

"Eh bien, voilå au moins 
qui n' est pas banaH" 

"Det som världen minns bäst av slaget vid Marne var taxitran
sporterna", säger den amerikanska författarinnan Barbara W 
Tuchman. 1 En överdrift, helt visst, men användandet av Paris' 
taxibilar för att transportera fram trupp till slaget vid Marne i 
september 1914 var onekligen något ovanligt och spektakulärt. 
"Eh bien, voilå au moins qui n'est pas banal!" ("Här har vi 
åtminstone något utöver det vanliga:"), uppges general Gallieni 
ha yttrat inför åsynen av de på l'Esplanade des Invalides i Paris 
för avfärd till fronten uppställda taxibilarna.2 Sådana händelser 
har lätt att fastna i minnet, även om deras faktiska betydelse 
inte blivit så stor. 

Under de 75 år som förflutit sedan september 1914 har åtskil-
ligt skrivits om dessa taxitransporter, då bilen ännu var ung. 
Omdömena angående deras betydelse för utgången av slaget vid 
Marne har därvid varierat. Sålunda finns det de som anser att 
taxibilarna spelade en huvudroll i slaget, medan andra hävdar 
att insatsens betydelse för utgången av slaget var ringa.3 De 
flesta historiker tycks dela den senare uppfattningen. Händelsen 
bör för den skull inte betraktas som ointressant utan kan vara 
värd uppmärksamhet av andra skäl. 

Det är kanske inte förvånande att taxiförarnas insats till en 
början genom ryktet gavs överdrivna dimensioner. De återvän
dande förarna hälsades av de jublande parisarna som hjältar och 
stadens räddare, och det berättades från man till man att tusen
tals bilar under loppet av några timmar transporterat en hel 
arme fram till fronten och därigenom avgjort slaget vid floderna 
Ourcq och Marne. "Välunderrättade källor" visste också att 
berätta att bilar hamnat i stridslinjen och att många bilar demo
lerats av granater och genomborrats av kulor samt att förare 
skadats eller dödats.4
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Några år efter krigsslutet publicerades i Frankrike en bok, 
ägnad att avliva de överdrivna ryktena genom att detaljerat 
återge händelseförloppet. Boken, som hade titeln "La veritable 
histoire des taxis de la Marne" ("Sanningen om taxibilarna vid 
Marne"), var skriven av majoren Henri Carre, som själv tillhört 
det förband som transporterades med taxibilar till slaget vid 
Marne - eller rättare Ourcq - dvs 14. brigaden, vilken ingick i 
4. armekårens 7. infanteridivision i VI. armen. Bokens förord
skrevs av dåvarande chefen för VI. armen, general Maunoury,
och denne bekräftade i sitt förord Carres beskrivning samt redo
visade sin uppfattning om betydelsen av taxitransporterna,
nämligen att taxiförarna från Paris "liksom deras trogna och
stånkande bilar" hade "sin lilla del /kurs här/ i denna makalösa
seger vid Ourcq och Marne som den 9 september 1914 ingav
hopp om civilisationens slutliga seger över det teutoniska barba
riet. "5 

En värdefull komplettering till major Carres skildring åter
finns i en av den franska armestabens historiska avdelning 1938 
utgiven studie av Marne-slaget. 6 I studien återges in extenso 
tidigare opublicerade rapporter som återfunnits i samband med 
klassificeringsarbete i arkiven, bl a rapporter angående taxitrans
porterna den 6-8 september 1914, skrivna dels av chefen för 
transporttjänsten i general Gallienis stab, överstelöjtnanten Fro
card, dels av den officer, som ålades att leda den första stora 
transportkolonnen, löjtnanten Lefas. 
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Försvar av Paris "till det yttersta" 

På morgonen den 3 september 1914 kunde invånarna i Paris läsa 
följande kärva budskap från anslag, uppsatta på stadens 
husväggar under natten: 

PARISARMEN 
INVÅNARE I PARIS 

Medlemmarna av Republikens Regering ha lämnat Paris för att 
ingjuta ny kraft i nationens försvar. 

Jag har fått order att försvara Paris mot inkräktaren. 
Denna order skall jag fullfölja till det yttersta. 

Paris den 3 september 1914 
Militärguvernören i Paris, 

Chef en för Paris armen 

GALLIENI 

Den 26 augusti hade generalen Joseph Gallieni utnämnts till 
militärguvernör i Paris. Företrädaren, generalen Michel, hade 
sorgligt försummat försvarsförberedelserna i den franska huvud
staden, och då stadens utsatta läge stod alltmer uppenbart för 
krigsminister Messimy hade denne beslutat att ersätta Michel 
med den erkänt kompetente och energiske generalen Gallieni. 
Visserligen hade denne just fyllt 65 år och därigenom uppnått 
pensionsåldern, men han var alltjämt trots en sjukdom som 
två år sedan skulle ta hans liv - vital och kraftfull. 

Enligt Gallienis bedömning kunde tyskarna inom tolv dagar 
stå i Paris' utkanter. För att kunna åta sig försvaret av Paris, som 
han ansåg borde tas upp 10 mil utanför staden, hade han som 
uttryckligt villkor krävt tillgång på en arme, bestående av tre 
aktiva armekårer. För tillfället fanns för stadens försvar endast 
fyra reservdivisioner avdelade. 

Trots att krigsministern var väl medveten om svårigheterna 
att förmå överbefälhavaren, generalen Joseph Joffre, att släppa 
till denna styrka för försvaret av Paris, gick han med på Gallienis 
krav. Joffre beordrades att, i händelse av allmän reträtt, avdela 
minst tre aktiva armekårer till Gallieni. Då dennes villkor för att 
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L'ARRET 

IDIIVIRIIMIIT IILIT&IRI Dl PAIII 

Armee de Paris. 

Rabitants de Paris, 
Les Membres du Gouvernement de la 

Aepublique ont quitte Paris pour donner 

une impulsion nouvelle a la defense 

natlonale. 

J'al rec;u le mandat de defendre Paris 

contre l'envahisseur. 

Ce rnandat, je le remplirai, Jusqu'au bout. 

P&rlB, le 8 Septembre 1914 

Le GouveMJeur Miliiaire de Paris, 

Commarnlant /'Armee de Paris, 
.. 

GA.LLKEN:I: 

Militärguvernören Gallienis kärva budskap till parisarna, anslaget under natten 
till den 3 september 1914. 
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Militärguvernören i Paris, general Joseph Gallieni. 
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överta posten som generalguvernör och chef för den franska 
huvudstadens försvar sålunda ansågs ha uppfyllts accepterade 
han utnämningen, och generalen Michel måste avgå. 

Omedelbart igångsatte Gallieni med stor kraft och auktoritet 
de försummade försvarsförberedelserna. Svaga och enligt hans 
uppfattning inkompetenta chefer avskedades, parisarna sattes i 
arbete med att gräva skyttegravar med i hast framskaffade 
spadar och hackor, träd fälldes och byggnader raserades för att 
skapa fria skottfält, broar förbereddes för sprängning och infarts
vägarna till Paris blockerades. 

Men de väntade förbanden dröjde. Joffre, som ansåg att hu
vudstadens fall eller bestånd saknade betydelse för kampen i 
stort, var ovillig att låta förstärka Paris' försvar på bekostnad av 
fältarmen och ignorerade därför ordern från Messimy. Denne 
hade dessutom efter en regeringsombildning nödgats avgå som 
krigsminister och efterträtts av Millerand, vilken hyste stor tillit 
till överbefälhavaren och understödde dennes alla göranden och 
låtanden. Gallieni gjorde ideliga och energiska framstötar för att 

Med spadar, hackor och sågar förvandlade parisarna staden till en "fästning". En 
del föredrog dock uppenbarligen att flanera. 



Franske överbefälhavaren, general Joseph Joffre, och krigsministern, Alexandre 
Millerand. 
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få de utlovade trupperna, men det såg mörkt ut. Joffre undvek i 
det längsta att överhuvudtaget tala med Gallieni. 

Helt överraskande kontaktade Joffre den 2 september Galli
eni och meddelade att VI. armen under general Joseph Maunou
ry ställdes under Gallienis befäl som den befästa staden Paris' 
rörliga förband.7 Vad Gallieni då inte visste var att Joffre samti
digt utverkat hos krigsministern att "Fästningen Paris" med 
samtliga dess förband i sin tur skulle lyda under överbefälhava
ren för att denne skulle vara oförhindrad att vid behov sätta in 
de rörliga styrkorna i fält. 8

Men Gallieni kunde i alla fall glädja sig åt att efter hård kamp 
äntligen ha fått sin utlovade arme. Det var emellertid en utmat
tad och efter långvariga strider svårt sargad arme som nu ställdes 
till hans förfogande, och den bestod långtifrån av tre armekårer. 
Trängd av von Klucks I. arme befann den sig under tillbakaryck
ning över Clermont mot Paris. Gallieni uppsökte omgående 
Maunoury på dennes stabsplats i Creil vid floden Oise, 4 mil 
norr om Paris, och gav honom order att fortsätta att fördröja den 
tyska framryckningen mot Paris. Broarna över Oise skulle 
sprängas. 

På kvällen den 2 september övergavs den franska huvudsta
den av regeringen som begav sig till Bordeaux. Regeringens 
avflyttning hade föregåtts av en, diskussion om huruvida Paris 
skulle försvaras eller, för att undgå förstörelse, förklaras som 
öppen stad. Tyska flygare hade redan uppenbarat sig över staden 
och fällt några bomber.9 Då Gallieni strax före avresan uppsökte 
krigsminister Millerand för att ta farväl fick han emellertid order 
att försvara Paris a outrance, således "till det yttersta". Gallieni 
frågade då om ministern var medveten om att ordern kunde 
innebära omfattande förstörelse, att husen skulle bli till ruiner, 
att broarna över Seine skulle sprängas ..... "A. outrance", uppre
pade då Millerand. 

På natten, då militärguvernören Gallieni ensam med exceptio
nella befogenheter härskade över Frankrikes huvudstad, kom 
anslagen upp som för parisarna på morgonen den 3 september 
berättade att regeringen lämnat staden och att militärguvernö
ren skulle se till att Paris försvarades "till det yttersta" .10 
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Den förfuskade Schlieff enplanen 

Efter att med fem armeer i bredd den 4 augusti ha brutit in i 
Belgien och Luxemburg hade tyskarna i en mäktig, svepande 
vänstersväng fortsatt in i Frankrike i sydlig riktning. Två armeer 
anföll samtidigt över Frankrikes gräns till Tyskland i nordost. 

Ännu mäktigare hade anfallsvågen genom norra Frankrike 
varit om den tyske överbefälhavaren, generalen Julius von Molt
ke, inte avvikit från den av den tidigare generalstabschefen, 
greve von Schlieffen, uppgjorda planen för Frankrikes be
tvingande. Enligt Schlieffens plan skulle de samlade tyska 
stridskrafterna skära genom norra Frankrikes som ett lieblad i 
ett stort svep längs Engelska kanalen med Metz som pivå. Molt
ke försvagade emellertid anfallsstyrkan genom att avdela två 
armeer till fronten i öster, och han tog inte ut en tillräckligt vid 
sväng åt väster. Högra flygelkarlen kunde inte, som varit Schlief
fens avsikt, svepa med vapenrockens ärm längs Kanalen (la 
Manche l!(J. Mellan den högra flygelarmen I. armen under von 
Kluck - och kanalkusten lämnades ett stort område fritt och 
högra flygeln öppen. 

von Schlieffens erinran om att göra högra flygeln stark hade 
också förklingat ohörd. I stället förstärktes den vänstra, som 
hejdats av fransmännen. Efter hand som framryckningen fort
satte försvagades också nödvändigtvis efter hand de framryckan
de armeerna och luckorna dem emellan ökade. 

Trots att Schlieffenplanen modifierats - man är benägen säga 
förfuskats - hade det tyska anfallet genom norra Frankrike varit 
framgångsrikt. Fransmännen hade slagits tillbaka och även den 
brittiska arme, som kommit till Frankrikes undsättning, hade 
retirerat. Den 3 september befann sig de tyska täterna i höjd 
med linjen Verdun - Paris. De främsta förbanden hade nått 
Seines biflod Marne, och von Klucks arme stod endast en dags
marsch från den franska huvudstaden. 

Det höga anfallstempot hade dock frestat på de tyska förban
den oerhört. I synnerhet var de som deltagit i yttersvängen - I. 
och IL armeerna svårt utmattade efter att under ständiga 
strider dagligen genomfört fotmarscher på i medeltal ca 40 km. 
Närheten till storstaden Paris eggade emellertid till nya presta
tioner som utan detta lockande mål varit svåra att uppnå. 
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Brllllska 
armån 
FRENCH 

Franska stallningar 

:Brittiska stllllningn 

Saarhrilcken 

Wissemboursr. 

Savtme 

VII.ARMEN 
vHEERINGEN 

Den tyska offensiven genom Belgien, Luxemburg och Frankrike samt tyska, 
franska och brittiska ställningar den 6 september 1914. 
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von Kluck svänger och erbjuder sin flank 

Vad soldaterna i von Klucks arme däremot inte var medvetna 
om var att de efter månadsskiftet inte längre marscherade mot 
det hägrande målet Paris. Den 31 augusti hade I. armen ändrat 
riktning. von Klucks avsikt var att gå öster om den franska 
huvudstaden. Han var av den uppfattningen att den brittiska 
armen, som han tidigare haft emot sig, i det närmaste var ur 
leken, och att vad som återstod av de franska och brittiska 
styrkorna skulle kunna slås genom flankanfall öster om Paris. 
När detta fullbordats skulle han låta 4. reservkåren tåga in i 
staden. Risken för att han dessförinnan skulle utsättas för flank
angrepp från de förband som försvarade Paris bedömde han som 
obefintlig. Moltke, som eftersträvade en förtätning av de främre 
anfallsenheterna, hade gett sitt bifall till von Klucks manöver. 

Minnesmedalj präglad av tyskarna för det beräknade intåget i Paris. 
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Tyska trupper i trakten av Meaux, öster Paris, upptäckta av franska spanings
flygplan på e m den 4 september. 

Inför risken att hamna "echelongerad" bakom von Btilows Il. 
arme drev von Kluck sina uttröttade soldater framåt, och på 
kvällen den 3 september påbörjade han övergången av Marne. 
En önskesituation var under uppsegling för fransmännen: tys
karna exponerade sin högra flank. 

På morgonen torsdagen den 3 september hade Gallieni nåtts 
av flygspaningsrapporter om von Klucks ändrade marschrikt
ning. Indikationer om detta hade förekommit redan på efter
middagen den 31 augusti,' 1 men tack vare observationer från 
flygare stod det nya läget nu klart. Det stod också klart för 
Gallieni att tyskarna därigenom lämnade en blotta som det 
gällde att snabbt dra fördel av. Nu hade han resurser - VI. 
armen - och nu skulle dessa utnyttjas] Genom nya flygspa
ningsrapporter nästa dags morgon blev det alltmer uppenbart att 
skulle något göras så måste det göras snabbt. Vid niotiden på 
morgonen fredagen den 4. september gav Gallieni Maunoury 
order att göra sig beredd att avmarschera med VI. armen redan 
samma dags eftermiddag för att i nära samverkan med britterna 
sätta in den mot tyskarnas högra flank norr om Marne. 12 Detta 
borde kunna ske söndagen den 6 september. 
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Ma unourys brokiga arme går mot Ourcq 

Utan att invänta Gallienis slutliga order hade Maunoury på 
eftermiddagen den 4 september satt VI. armen i rörelse österut 
från sin gruppering nordost om Paris mellan Senlis och Lagny. 13 

VI. armen utgjordes då av en armekår - general Vauthiers 7.
armekår, bestående av två infanteridivisioner, varav en reserv
division, en reservdivisionsgrupp (Lamaze) om två reservdivi
sioner, en marockansk brigad (Ditte), del av en kavalleribrigad 
(Gillet), ursprungligen ingående i Paris' garnison, en kavallerikår 
(Sordet) samt en algerisk division (Drude), just anländ till Paris, 
där jublande fqlkmassor överhöljt de medaljbehängda zuaverna 
med blommor,· frukt, cigarrer och omfamningar - en ganska 
brokigt sammansatt arme. 14 

"Vivent les zouaves!" ropade parisarna när den algeriska divisionen marscherade 
genom Paris. De hyste stor tilltro till zuaverna - eller kabylerna - vilka var 
kända som goda krigare. 
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Försvaret av "Fästningen Paris" 

Militärguvernör i Paris (GMP) General Gallieni 

Lokalförsvarsförband 

83., 85. och 89. territorialdivisionerna 

VI. armen Chef: General Maunoury 

7. armekåren [7. CA) Chef: General Vauthier 
14. divisionen (14. DI)
63. reservdivisionen (63. DI)
7. kårartilleridivisionen

5. reservdivisionsgruppen [5. GDR) Chef: General de Lamaze 
55. reservdivisionen (55. DR)
56. reservdivisionen (56. DR)

Marockobrigaden [Ditte J 

Kavalleribrigaden Gillet [ del] 

Kavallerikåren Sordet 

45. algeriska divisionen {45. DI)

6. reservdivisionsgruppen [6. GDR)
61. reservdivisionen (61. DR)
62. reservdivisionen (62. DR)

4. armekåren [4. CA)

Chef: General Drude 

Chef: General Ebener 

Chef: General Boelle 
7. infanteridivisionen (7. DI)

13. brigaden
Chef: General de Trentinian 

Chef: Överste Faret 
101. regementet
102. regementet

14. brigaden
103. regementet
104. regementet

8. infanteridivisionen (8. DI)
315. reservregementet
317. reservregementet

92. territorialdivisionen

Chef: General Felinau 

Chef: General de Lartigue 

Anm: Läget den 8 sept. Några förband, bl a några artilleri- och kavallerienheter, 
här ej redovisade. 

VI. armens totala styrka uppgick den 8 sept till sammanlagt ca 160 000 man,
fördelade sålunda: 7. kåren: ca 4 4 000 man, 5. resdivgrp: ca 30 000 man, marocko
brig: ca 4 500 man, kavbrig Gillet: ca· 1500 man, 45. div: ca 18 000 man, samt 4. 
kåren, 6. resdivgrp och kavkår Sordet tillsammans: ca 60 000 man. Källa: P. Lyet, 
Joffre et Gallieni a la Marne (193 8), s 131-140. 
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Gallieni förstärkte VI. armen med reservdivisionsgruppen 
Ebener ( två reservdivisioner), som den 1 september ankommit 
till Pontoise, ca 2 mil nordväst om Paris. Vidare skulle 4. arme
kåren ur III. armen underställas VI. armen. Kåren, som befann 
sig under järnvägstransport från Lorraine, var planerad att urlas
ta i Pantin, nordost Paris, under den 3 och 4 september. Trans
porten drabbades dock av förseningar och kåren hade ännu inte 
med någon del nått målet då Maunoury påbörjade förflyttning
en mot Ourcq. 

De flesta av VI. armens förband hade tidigare lidit svåra 
förluster. Så hade t ex 14. divisionen i strider under den 28 och 
29 augusti förlorat 60 officerare och över 3 500 man, och reserv
divisionsgruppen Ebener hade förlorat två tredjedelar av sin 
ursprungliga styrka. Den väntade 4. armekåren var också kraf
tigt decimerad och hårt prövad efter striderna kring Verdun. En 
del ersättningsmanskap hade erhållits, men förlusten av office
rare hade endast i mindre utsträckning kunnat kompenseras. 

VI. armens totala personalstyrka uppgick innan 4. armekå
ren och 6. reservdivisionsgruppen underställts - till 100 000 
man. Med dessa enheter skulle VI. armen nå upp till 160 000 
man. 15 

Klockan 6 på eftermiddagen fredagen den 4 september reste sig 
Joffre efter sitt omskrivna funderande i skuggan av hängasken 
på högkvarterets gård i Bar-sur-Aube och gav order om att "den 
lokala aktion som planerades av garnisonen i Paris skulle utsträc
kas till alla styrkor på den allierade vänstra flygeln''. Tidpunkten 
för offensiven fastställdes, efter Gallienis påverkan, till sön
dagen den 6 september. 

Fyra timmar senare undertecknade Joffre Generalorder nr 6. 
"Tiden är inne att dra fördel av den äventyrliga situation Första 
tyska armen försatt sig i och mot den koncentrera alla de på 
yttersta vänstra flygeln opererande allierade armeernas krafter", 
lydde den inledande meningen i ordern. "Erforderliga åtgärder 
skall vidtas under den 5 sept för att påbörja anfallet den 6." 

Dagen därpå - den 5 september råkade VI. armen i strid 
med den tyska 4. reservkåren, som utgjorde von Klucks högra 
flankskydd. Slaget vid Ourcq - Marne hade därmed tagit sin 
början. 
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General Boelles transportproblem 

När chefen för 4. armekåren, general Boelle, på morgonen den 1 
september fick order om förflyttning från Lorraine till parisom
rådet, hade kåren under tillbakaryckningen mot floden Meuse 
oavbrutet varit i strid under 12 dagar. Förbandet hade lidit svåra 
förluster och var slitet. Stämningen steg emellertid då, trots att 
målet för förflyttningen hölls hemligt för menig man, ett rykte 
spreds att man skulle till Paris, som var hemort för många av 
soldaterna. 

4. armekårens 8. divisionen ilastade den 2 september vid
middagstid och nådde fram till Pantin i nordöstra utkanten av 
Paris under natten till den 4 september. Efter att de första 
dygnen efter ankomsten ha utgjort en allmän reserv i Paris' 
försvar, fick divisionen order att grupperas på VI. armens högra 
flygel, där den skulle utgöra ett stöd för den brittiska expedi
tionskårens vänstra flygel. Divisionen, som ställdes direkt under 
Maunoury, avmarscherade på kvällen den 6 september över 
Gournay-sur-Marne och Lagny mot Chessy. (se karta) 

Om 8. divisionens transport från Lorraine till Paris gått rela
tivt smärtfritt stötte transporten av den andra av kårens två 
divisioner - 7. divisionen - på desto flera komplikationer. 
Genom trafikstockningar, sammanstötningar och urspårningar 
uppstod stora fördröjningar och divisionens första delar nådde 
Pantin först på kvällen lördagen den 5 september. I sin helhet var 
divisionen inte urlastad förrän på morgonen måndagen den 7 
september. Kårens artilleri anlände efter infanterienheterna och 
urlastade under måndagen. Vissa förband hade då måst vistas på 
tågen i fyra dygn. 

Äntligen anländ och otåligt inväntad av Gallieni grupperades 
7. divisionen omedelbart öster om Paris inom området Ville
momble - Gagny - Neuilly-sur-Marne - Neuilly-Plaisance.

VI. armen, vars framryckning österut hejdats den 5 september i
linjen Cuisy - Penchard, hade på morgonen den 6 september
fortsatt anfallet och efter svåra förluster nått linjen Champ
Fleury - Barcy - Chambry - Penchard med 5. reservdivisions
gruppen (55. och 56. DR) till vänster och 45. divisionen till
höger. Kavallerikåren Sordet, som just anlänt till trakten av
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Gonesse, skulle gå över Nanteuil för att sättas in på armens 
vänstra flygel. Denna hotades i kvällningen av en från Etavigny 
och Montrolles-skogen framryckande styrka. I gryningen mån
dagen den 7. september var striderna igång längs armens hela 
front. 

General Boelle inställde sig på förmiddagen hos general Mau
noury på dennes stabsplats i Compans och fick då orientering 
om att tyskarna framför V. armen befann sig under reträtt 
norrut och att VI. armen skulle sättas in för att krossa de 
vikande tyskarna genom ett flankanfall. Det var oundgängligen 
nödvändigt att 4. kåren tidigt på natten ankom till området 
kring Mesnil-Amelot för att kunna sättas in klockan 7 på mor
gonen tisdagen den 8 september. 

Maunourys skriftliga order för anfallet, utfärdad kl 17.30, var 
formulerad i eggande ordalag. Truppen skulle entusiasmeras till 
stridsiver och energiska insatser, och med enda mål för ögonen 
att krossa det fientliga motståndet skulle den våldsamma offen
siven med alla tillgängliga styrkor drivas längs hela fronten. 
Resultatet måste bli storslaget. 16 

Efter besöket hos general Maunoury på förmiddagen gav general 
Boelle omgående order till chefen för 7. divisionen - general de 
Trentinian att förbereda divisionen för att delta i armens 
anfall. Ordern innebar för divisionen en förflyttning på ca 50 
kilometer. Bäst hade det naturligtvis varit om järnvägslinjen mot 
Soissons över Crepy-en-Valois hade kunnat utnyttjas, men det 
rådde stor tveksamhet om möjligheterna till detta. Flygspaning
en hade den 3 september inrapporterat tyska styrkor vid Plessis
Belleville och Nanteuil-le-Haudoin. Kanske satt tyskarna fortfa
rande på järnvägen. Man befarade vidare att engelsmännen 
under sin reträtt över Nanteuil och Dammartin-en-Goele demo
lerat järnvägen för att fördröja tyskarnas framryckning. Eller 
hade kanske tyskarna förstört den? 

Den officer från 4. kåren som fått i uppgift att organisera 
transporten kapten Lepetit-kontaktade staben för Järnvägs
område Nord i ärendet och mötte då stor tveksamhet hos den 
ansvarige chefen, monsieur Sartiaux. Denne visste inte var fien
den befann sig, han hade inga upplysningar om järnvägslinjens 
tillstånd, och han kunde inte säga något om trafiken. I varje fall 
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Chefen för tyska I. armen, general von 
Kluck. 

Chefen för franska VI. armen, general 
Maunoury. 

bedömde han - inte oväntat med hänsyn till en sådan informa
tionsbakgrund - det som vanskligt att transportera kåren med 
järnväg mot Nanteuil. Då kapten Lepetit emellertid energiskt 
insisterade, bad monsieur Sartiaux om en timmes betänketid. 
Efter det att timmen förflutit återkom han med löftet att ställa 
tåg till förfogande för 4. kårens transport. Men eftersom han 
inget kunde säga om hur långt tåget skulle kunna gå, rekommen
derade han Lepetit att försöka få fram något annat transportme
del för del av, eller helst hela förbandet. 

För att utverka snabbast möjliga framtransport för 7. divi
sionen hade Boelle personligen begett sig till Gallieni. Denne 
orienterade honom om att långtgående åtgärder redan vidtagits 
för att snabbt få fram den fördröjda 7. divisionen till VI. armens 
vänstra flygel, dels med järnväg, dels med bil. 
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Gallienis transportreserv 

Bland militärguvernören Gallienis många framsynta åtgärder för 
försvaret av Paris ingick även organiserandet av en transportstyr
ka för akuta och oförutsedda behov. Framförallt torde Gallieni 
ha velat försäkra sig om möjligheterna att snabbt klara undan
transport av väsentlig materiel från Paris om hotet om tysk 
inmarsch i staden skulle bli överhängande. Enligt en på kvällen 
den 1 september utfärdad order skulle inom parisregionen alla 
tillgängliga fordon, hästskjutsar såväl som motorfordon, rekvire
ras för att från och med morgonen den 2 september kunna stå 
till militärguvernörens förfogande på vissa angivna platser i sta
den. Endast för parisarnas försörjning nödvändiga fordon, till 
exempel fordon för mjölkutkörning, undantogs. Två gånger dag
ligen skulle tillgänglig mängd fordon inrapporteras till guvernö
ren. 

Antalet militära fordon i Paris var ringa. Den enda större 
militära fordonsparken - 200 tunga lastbilar - hade den 2 
september följt med regeringen till Bordeaux, där den hade 
förblivit som en transportreserv till regeringens förfogande. Där
utöver fanns ca 250 motorfordon av olika modeller, från små 
sportbilar till bussar med plats för upp till 24 personer, fördelade 
på ett antal depåer. Bilarna var försedda med militära förare 
men ej organiserade i förband, eftersom det rådde brist på 
officerare och underofficerare med bilutbildning, såväl vid 
trängtrupperna som vid andra truppslag. 

För att bättra på de svaga fordonsresurserna beslöt den 2 
september chefen för Transportstyrelsen i Paris, den gamle kolo
nialgeneralen Laude, att skapa en permanent reserv på 150 
taxibilar. Bilarna, fördelade på tre stora bil- eller taxifirmors 
garage, skulle med ordinarie förare när som helst på dygnet 
kunna ställas till de militära myndigheternas förfogande. 17 På 
order skulle antalet bilar kunna tredubblas inom 12 timmar. 
Organiserandet av denna reservfordonspark av taxibilar anför
troddes löjtnant Lefas med biträde av underlöjtnant La Chamb
re och bokhållare Sabatier. 

Arrangemanget innebar att förarna till de i den permanenta 
reserven ingående 150 bilarna nödgades tillbringa nätterna i 
garagen. Övriga taxibilar kunde inte, för att kravet på tredubb-
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ling av antalet bilar inom 12 timmar skulle kunna tillgodoses, 
engageras i längre resor. Trycket från parisare som med barn, 
blomma och bohag ville fly ut från den hotade staden var dock 
stort, och en del taxiförare kunde inte motstå erbjudanden om 
väl tilltagna penningsummor för att köra ut familjer från Paris, 
resor som kunde ta flera dagar i anspråk. Andra förare förband 
sig skriftligen och på hedersord att dagligen från klockan 11 fm 
finnas tillgängliga i garagen. En och annan parisare som anropa
de en taxi strax före denna tidpunkt fick därför med förvåning 
finna sig att bli nekad skjuts med hänvisning till en sådan 
skriftlig förbindelse. 

Den sålunda skapade transportreserven kom snart till använd
ning. Den 3 september ställdes 180 taxibilar till intendenturens 
förfogande för att transportera förnödenheter till dem som arbe
tade med förskansningarna kring Paris och dagen därpå sattes 
127 bilar in för diverse transporter av materiel och livsmedel. 

Den verkligt stora prövningen för den provisoriska transport
organisationen blev dock förflyttningen av 14. brigaden i 4. 
armekåren den 7-8 september. 

200 lediga taxibilar söker passagerare 

Vid 8-tiden på kvällen den 6 september fick en officer i Gallienis 
stab, kapten Jacquot i 1. byrån, order att samla alla tillgängliga 
bilar i Paris och låta sätta dem i marsch för att hämta upp och 
transportera till fronten den ena av 7. divisionens båda brigader, 
beräknad till ca 6 000 man infanteri. Kapten Jacquot invände att 
man för detta skulle behöva 1 200 bilar, men att man för tillfället 
endast förfogade över 250 fordon med militära förare samt - om 
den fick utnyttjas - taxibilreserven om 150 bilar. Gallieni gav 
tydligt besked: taxibilreserven skulle tas i anspråk och därutöver 
skulle erforderligt antal taxibilar skaffas fram. Generalen hade 
klart för sig att detta kunde kräva extraordinära åtgärder och gav 
därför muntligen kapten Jacquot "carte blanche" att vidta de 
mått och steg som erfordrades för att få iväg en första bilkolonn 
från Paris under den instundande natten. Vart? Därom kunde 
generalen ännu inte ge besked. Marschmål skulle meddelas se
nare. 
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I Paris fanns normalt ca 10 000 taxibilar men av dessa stod ca 
7 000 outnyttjade därför att förarna kallats in till militärtjänst
göring. Återstod ca 3 000 bilar i trafik, vars förare antingen 
tillhörde äldre åldersklasser, som ännu inte inkallats, eller var för 
gamla för militärtjänst eller frikallade av andra skäl. Dessa bilar 
var emellertid spridda över hela Paris med omnejd - och att få 
tag i ·en taxi en söndagskväll var kanske inte heller på den tiden 
så lätt. I militärguvernörens namn utgick omgående direktiv till 
polisprefekturen att uppdra åt poliserna på gatorna att hejda alla 
taxibilar, säga åt eventuella passagerare att stiga ur samt anmoda 
förarna att återvända till sina depåer för att fylla på olja och 
bensin och förse sig med reservdäck samt att därefter bege sig till 
Esplanade des Invalides för vidare order. Dit beordrades även 
den permanenta taxibilreserven samt de 250 bilarna med militä
ra förare. Vidare gavs intendenturen order att utan dröjsmål 
skaffa fram och transportera till Esplanade des Invalides livsme-

. .

Taxibilarna på Paris' gator hejdades och beordrades till Esplanade des Invalides. 
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del för två dagar, en order som emellertid aldrig hann effektue
ras på grund av bilkolonnernas hastiga avfärd. 

Från kl 22.00 började bilarna samlas på Esplanade des Invali
des. Några officerare från militärguvernörens stab samt ett antal 
poliser ordnade fordonen i kolonner samt kontrollerade summa
riskt deras utrustning. Avsikten var att en underofficer skulle 
avdelas per 50 fordon och en officer per 150, men tillgången på 
befäl var otillräcklig för detta. 

Strax efter kl 23.00 avgick den första kolonnen, bestående av 
den permanenta taxibilreserven om 150 fordon förstärkt med 
ett tiotal enskilda taxibilar som fångats upp i staden. 18 Under
löjtnant La Chambre tog täten och ledde kolonnen över Alexan
derbron mot Place de la Concorde, där löjtnant Lefas anslöt och 
tog över befälet. Denne hade strax innan väckts i sin bostad av 
en cykelordonnans - tävlingscyklisten Petit-Breton - och i all 
hast begett sig till stabens transportsektion. Han fick där order 

Den permanenta taxibilreserven samlades snabbt och avgick kl 23.00. 
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att föra den första bilkolonnen till Tremblay-les-Gonesse, med 
ankomst kl 2 på natten. Vidare order skulle erhållas där. 

Kolonnen fortsatte genom ett nattligt Paris nordost ut längs 
Rue La Fayette och Rue de Flandre mot Villette. Under vägen 
påträffade taxibilar beordrades in i kolonnen. Utan större pro
tester slog förarna på taxametern och anslöt till sina kolleger. 

Efter att ha passerat Porte de la Villette, där barrikader byggts 
upp och gatubeläggningen avlägsnats utom för en smal passage, 
gick kolonnen vidare nordost ut från Paris mot Gonesse. Längs 
vägen fanns ett antal försvarade vägspärrar, och bitvis var vägen 
förberedd för blockering med fällda träd och omkullvräkta kär
ror och vagnar. Kolonnen gick med släckta lyktor, men en stjärn
klar himmel och månens sken gav ledljus. Trots en försinkande 
felorientering nådde kolonnen på utsatt tid - klockan 2 
Tremblay-les-Gonesse, där täten gjorde halt på torget utanför 
rådhuset. Eftersom Paris' taxiförare visste föga om kolonnkör
ningsdisciplin, och dessutom nog var en aning nyfikna, trängde 
alla fram mot täten. Hela torget var snart överfullt av bilar hjul 
vid hjul och tillfartsgatan blockerades av bilar på bredd om tre. 

Staden var utrymd och husen stod tomma, sånär som på 
rådhuset där 92. territorialdivisionen upprättat sin stab. Löjt
nanten Lefas gick in och anmälde "kolonnens" ankomst, men 
möttes av idel förvånade ansikten. Om uppgiften för denna 
transportstyrka visste man vid 92. divisionsstaben absolut ingen
ting. VI. armens stab, vilken skulle ge direktiven till kolonnche
fen, hade tidigare funnits i Tremblay men på söndagsmorgonen 
omgrupperats till Compans. Löjtnant Lefas sökte då genom 92. 
divisionsstaben samband per telefon med Gallienis stab i Paris 
för att få order. Därifrån måste man i sin tur kontakta Maunou
ry. Besked dröjde. 

Klockan 3 kör en bil, som inte utan vissa svårigheter lyckats ta 
sig igenom Lefas' bilanhopning, upp framför rådhuset. Ur stiger 
kaptenen Roy från Gallienis stab och anmäler att han har med 
sig en kolonn om 350 bilar. Huvuddelen 250 fordon är den 
fordonsstyrka med militära förare som stått till militärguvernö
rens förfogande vid Levallois, strax nordväst om Paris. Denna 
styrka hade också beordrats till Esplanade des Invalides samti
digt som taxireserven men på väg till samlingsplatsen hade den 
hejdats av poliser vid en vägspärr vid Porte d'Asnieres. Poliserna 
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vägrade att släppa in bilkolonnen i Paris förrän de fått tillstånd 
av militärguvernören. Den anlände därför till samlingsplatsen på 
Esplanade des Invalides efter det att den första kolonnen redan 
lämnat Paris. Tillsammans med de ytterligare ca 100 taxibilar 
som under tiden samlats avgick styrkan vid midnatt. 

Nu stod alltså i nattens mörker drygt 500 bilar anhopade i 
Tremblay-les-Gonesse i väntan på vidare direktiv. 

Först en stund efter 4 på morgonen kom order att bilstyrkorna 
skulle ställas till chefen för VI. armens förfogande på stora vägen 
mot Nanteuil, mellan Dammartin och Mesnil-Amelot. 

De båda bilkolonnerna satte sig i gryningen i rörelse norrut på· 
den lilla vägen från le Tremblay-les-Gonesse, vars djupa hjulspår 
hårt frestade på Renaultbilarnas chassin, för att fortsätta 
huvudvägen nordost ut mot Nanteuil. 

Fett flygmål, men mager kost 

Klockan 7 på måndagmorgonen nådde bilkolonnens tät Dam
martin, där den gjorde halt, nödtorftigt dold för fientligt flyg av 
träden vid vägen. Vädret var fint och klart, men några tyska 
flygare, Tauben, sågs turligt nog inte till. 

En ny lång väntan tog vid för de trötta och hungriga taxiförar
na. Ovissheten om ändamålet med den stora bilsammandrag
ningen var total. Man visste inte om det rörde sig om att trans
portera trupp till fronten eller sårade från fronten, och man 
visste inte när man skulle få återvända till Paris. Man visste 
heller ingenting om läget i stort, om det var tyskarna eller frans
männen som avancerade, och inte heller hur långt borta fienden 
var. Att det inte var långt till fronten förstod man av det inte så 
avlägsna kanonmullret, men att försöka dra slutsatser om läget 
på grund av de trupper eller enskilda soldater som drog förbi, var 
vanskligt. Uttröttade kavallerister till häst och per cykel, som 
förflyttade sig sydväst ut, alltså från fronten, tydde på att det 
gick illa för fransmännen. Men det passerade också förband på 
väg nordost ut, mot fienden, kavalleri och artilleri i full fart, som 
tydde på att man ryckte framåt. Mest hopp ingav en patrull om 
en ingenjörofficer och fyra pionjärer som cyklade förbi, på väg 
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På vägen mellan Mesnil-Amelot och Dammartin stod ca 500 fordon - bl a 
taxibilar och bussar - ansamlade, helt oskyddade mot fientligt flyg. 

nordost ut. "Skall ni spränga broar" frågade någon. "Hittills har 
vi gjort det, ja", svarade officeren, "men nu, nu återställer vi 
dom1" 

Under förmiddagen lyckades kolonnchefen skaffa fram för
plägnad till de hungriga bilförarna, av vilka flera inte ens hunnit 
äta middag dagen innan. Från en livsmedelsplats i närheten, vid 
Mesnil-Amelot, levererades skorpor, köttkonserver - s k  singe, 
dvs apa - och ett halvt 250-litersfat med rödvin. 19 Menyn 
vållade dock vissa svårigheter. Så hade t ex en del av de rätt 
åldriga taxiförarna svårigheter med de hårda militärskorporna, 
eftersom de var mer eller mindre tandlösa. Något mer förvånan
de var måhända att ett stort antal av dessa parischaufförer 
föredrog vatten framför rödvin. Problem uppstod också då det 
gällde att portionera ut dryck - såväl då det gällde vin som 
vatten - eftersom förarna inte var utrustade med kokkärl ( eller 
kåsa). Några glas eller koppar gick inte att uppbringa i de närlig
gande husen som alla var övergivna och tömda på husgeråd. 
Slutligen fann man dock i en källare 200 tomma vinbuteljer som 
kunde användas för att servera både vin och vatten, det senare 
även till bilarnas kylare. 
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Under dagen anlände en stabsofficer från VI. armen som 
befarade att bilkolonnen hade kört för långt fram. I varje fall fick 
den inte passera Dammartin. Något besked om uppgiften för 
bilstyrkan kunde han emellertid inte lämna, men lovade att det 
skulle komma framåt kvällen. 

Eftersom väntan tycktes bli lång sände löjtnant Lefas en bil 
med militär förare till Paris med begäran om ytterligare förnö
denheter i form av livsmedel, drivmedel och bildäck.2° Kl 16.00 
anlände chefen för Transportstyrelsen i Paris, generalen Laude, i 
egen hög person tillsammans med ytterligare en stabsofficer i 
täten på en lastbilskolonn medförande bröd, kött, kaffe och 
choklad för ca 600 man samt 220 dunkar bensin. Dessutom 
medföljde verkstadsbilar med bilmekaniker samt verktyg, bil
däck, innerslangar och behållare med komprimerad luft. 

Strax därefter kom order om att kolonnen skulle vända och gå 
till Sevran - Livry, för att Hasta infanterister, som skulle trans
porteras till Nanteuil. 

Ytterligare ett taxiuppbåd 

Efter det att de två bilkolonnerna på natten mellan den 6 och 7 
september lämnat Paris hade polisen fortsatt att rekvirera taxi
bilar. Gallieni hade gett order om att ytterligare 700 taxibilar, 21 

utrustade för en längre färd och två dagars bortovaro, skulle gå 
till Gagny för att hämta upp 103. regementet för transport till 
Nanteuil. De av polisen hejdade taxiförarna beordrades bege sig 
till resp depåer för tankning m m, varefter de skulle samlas till 
Esplanade des Invalides. Där organiserade officerare ur militär
guvernörens stab bilarna i kolonner, och med souschefen, över
stelöjtnant Simon, i täten avgick snart den första. I motsats till 
de tidigare kolonnerna gick denna i fullt dagsljus genom Paris, 
över Alexanderbron ut på Champs-Elysees, längs Rue Royale, 
Rue Lafayette och Avenue Jean Jaures mot Gagny. Nu var 
parisarna vakna, och kunde förvånas över dessa långa taxiko
lonner genom det centrala Paris. I brist på information flödade 
fantasin, livfulla historier skapades och rykten spreds. Legenden 
om taxibilarnas öden och äventyr och deras betydelse för slaget 
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I de fordonsstyrkor som samlades för trupptransporterna ingick inte enbart 
taxibilar utan även motorfordon av diverse slag och storlekar, från sportbilar till 
bussar. 

vid Marne kom till redan innan trupptransporterna påbörjats. 
Också i Gagny var uppståndelsen stor, först genom ankoms

ten av 103. regementet, därefter genom den långa taxibilkolon
nens uppdykande. När sedan militärguvernören, general Galli
eni, personligen infann sig i Gagny för att följa transportförbere
delserna, anade befolkningen att något stort var i görningen, och 
entusiasmen visste inga gränser. 

Det frågades och spekulerades en hel del om vart förbanden 
skulle förflyttas, men endast kolonnchefen kände till marschmå
let, och han teg. 
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Nattlig anmarsch i taxi 

Av general Boelles armekårsorder nr 39, utfärdad på kvällen den 
7 september, framgick att 7. divisionen skulle förflyttas till 
området Nanteuil-le-Haudoin Plessis-Belleville, varvid 13. bri
gaden, bestående av 101. och 102. regementena, skulle järn
vägstransporteras och 14. brigaden, bestående av 103. och 104. 
regementena, skulle transporteras med taxibilar. Stridstrossen 
och hästarna skulle kl 22.00 gå över Sevran mot Plessis-Belleville. 

Händelseutvecklingen under kvällen hade accentuerat bety
delsen av en snabb insats av 7. divisionen på VI. armens vänstra 
flygel. Denna var allvarligt hotad sedan 61. reservdivisionen 
under ett häftigt och oväntat tyskt motanfall tvingats vika från 
området kring Bois de Montrolles, söder Betz, till Villers-Saint
Genest - NanteuiL Sordets kavallerikår, som opererade norr om 
61. divisionen, hade också retirerat till Nanteuil.

General Maunoury bedömde faran för VI. armens flygel över
hängande och utfärdade kl 00.45 en order som i kraftfulla orda
lag ålade 61. divisionen och kavallerikåren att återta förlorad 
terräng. 7. divisionen skulle följa omedelbart bakom 61. divi
sionen. Slaget måste vinnas utan hänsyn till förluster - till 
vilket pris som helst. 22 

Då denna order utfärdades befann sig redan huvuddelen av 
103. och 104. infanteriregementena på väg mot Nanteuil i taxi
bilar. Dessa regementen, förlagda vid Gagny, resp Villemomble,
hade redan omkring kl 14.00 fått order att förbereda sig för
transport i bilar. De båda bilkolonnerna anlände till ilastnings
platserna, Gagny, resp la Barriere, under dagen, men ilastningen
genomfördes inte förrän i skymningen för att transporten skulle
kunna genomföras i skydd av mörkret. Avsikten var att fyra till
fem infanterister skulle ta plats i varje taxibil - tre till fyra på
baksätena inne i vagnen och en vid sidan av chauffören. Denna
princip respekterades dock inte av alla. I en del fall bredde två
man ut sig i kupen, i andra fall medfördes skrymmande utrust
ning, t ex kulspruta med ammunitionslådor, så att antalet passa
gerare måste minskas. De ca l 200 fordonen räckte därför inte
till för mer än ca 4 000 man eller sammanlagt ca fem bataljoner,
trots att även ett antal större fordon, som kunde ta 10-24 man
med vapen och packning, förekom i den med militära förare
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försedda reservbilstyrkan, tilldelad 103. regementet. Återståen
de delar av de båda regementena nödgades bli kvar på ilastnings
orterna och invänta en ny transportomgång. 

Kolonnerna ordnades i grupper om 15-20 fordon, varje grupp 
under befäl av en officer eller underofficer från förbandet. Inom 
dessa grupper hölls korta avstånd, eftersom man uppträdde med 
släckta strålkastare och det gällde att hålla kontakt med fram
förvarande. 

Mörkret och de korta fordonsavstånden i förening med en 
högst heterogen fordonspark med fordon av varierande storlek 
och motorstyrka, ledde till en hel del sammanstötningar. Taxifö
rarna var ju av ganska hög ålder, 23 varför förmågan till mörkerse
ende och reaktionssnabbheten kanske var något nedsatt. Många 
var tillika rejält uttröttade. Dessutom saknade såväl förarna som 
befälet, som ju var infanterister, övning i kolonnkörning. En hel 
del disciplinlös körning förekom, såsom körning i bredd och 
omkörningar. Ibland blev avstånden mellan fordonsgrupperna 
stora och kolonnerna måste stoppas för att ta in avstånden. 
Risken för felkörning i mörkret var stor, eftersom ordonnanser 
för vägvisning i vägskälen saknades. Chefen för 104. regemen
tets kolonn, löjtnant Lefas, ansåg sig nödsakad att personligen 
under en och en halv timme dirigera trafiken i ett vägskäl, där 
felkörningar riskerades. Marschen fördröjdes dessutom av punk
teringar, bensinstopp, dikeskörningar och motorhaverier. Löjt
nant Lefas drabbades själv av ett motorhaveri. 

De transporterade soldaterna, som till en början upplivats av 
att få vara med om en nattlig tur i taxi, överfölls snart av 
trötthet, och det var idel sovande "passagerare", som i dessa 
oändliga kolonner skjutsades mot Nanteuil. 

De båda regementena gick olika vägar - 103. regementet över 
Claye-Souilly och 104. regementet över Sevran och le Tremblay
les-Gonesse - till Dammartin, varifrån de fortsatte på en ge
mensam väg mot Nanteuil med 103. regementet främst. 

Omkring midnatt, då täten just passerat Dammartin, dök en 
hop soldater upp i mörkret, många vapenlösa, alla utan pack
ning. Vettskrämda och med erbarmlig uppsyn stammade de 
fram att de blivit beskjutna av framryckande "preussare" vid Le 
Plessis. Uppgiften var oroande även om den föreföll tämligen 
osannolik. Bilkolonnen måste stoppas och uppgiften kontrolle-
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ras. Förklaringen kom dock av sig själv inom kort, då en liten 
grupp fältjägare kom vägen fram. De hade haft som uppgift att 
kontrollera järnvägen mellan Nanteuil och Le Plessis. Då de 
nådde fram till vägen vid Le Plessis hade de stött på en vägspärr, 
upprättad av ett lokalförsvarsförband. Posten vid spärren hade 
tydligen uppfattad fältjägarna i sina mörka uniformer som 
tyskar och öppnat eld samt därefter tillsammans med sina kam
rater hals över huvud flytt söderut längs vägen. 

Utan vidare intermezzon av liknande art fortsatte kolonnen 
över le Plessis-Belleville och de båda regementena urlastade 1,5 
resp 3 km söder Nanteuil. 

Frustrerande andra vända 
och spridd återfärd 

Efterhand som bilarna tömts skulle de åka samma väg tillbaka 
för att hämta de återstående delarna av 103. och 104. regemen
tena. Detta hade sina komplikationer eftersom hela vägen till Le 
Plessis - en sträcka på en dryg halvmil - var i det närmaste helt 
igenkorkad av en obeskrivlig röra av bilar, stående tätt samman 
och över vägbanans hela bredd. 

Då den bilkolonn som skulle hämta 104. regementets personal 
så småningom, efter att ha tankat vid en tillfälligt upprättad 
drivmedelsplats vid Le Tremblay, nådde ilastningsplatsen Sev
ran visade det sig att den återstående bataljonen transporterats 
med järnväg och avgått vid midnatt. Kolonnchefen, löjtnanten 
Lefas, sökte då samband med staben i Paris och fick vid 10-tiden 
order att återvända med bilarna till Paris, detta till stor lättnad 
för bilförarna efter två sömnlösa och strapatsfyllda nätter. 

De taxiförare som transporterat 103. regementet fick i avsak
nad av befäl återvända enskilt till Gagny. En del föredrog dock 
att stanna över natten i trakten av Plessis och sova i sina bilar. 
De bilar som kom fram till Gagny räckte emellertid väl till, 
eftersom där endast fanns kvar en mindre styrka. Under fram
transporten av denna körde flera bilar vilse i mörkret och nådde 
inte Nanteuil förrän i dagbräckningen. Taxiförarna återvände 
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därefter enskilt till Paris, utom vissa som föredrog att stanna 
nära stridsområdet och där åtog sig diverse körningar, såsom 
transport av sårade. En del taxiförare som lämnat Paris natten 
till söndagen kom därför inte hem till sina oroligt väntande 
familjer förrän på onsdagen eller torsdagen. Många, som råkat ut 
för haverier, måste återvända billösa för att ordna bärgning. 

Den tillryggalagda körsträckan varierade mellan 120 och 200 
km. Vissa taxametrar visade på 130 francs, av vilken summa 
taxiförarna enligt gällande princip erhöll 27 O/o. 

VI. armen anfaller

7. divisionens järnvägstransporterade brigad 13. brigaden med
10 I. och 102 regementena - urlastade i gryningen den 8. sep
tember i Nanteuil. Den sista bataljonen ur 14. brigaden, som
transporterats på samma järnvägslinje, kom dock inte fram förr
än på kvällen den 8. sept.

När chefen för 4. armekåren, generalen Boelle, vid 6-tiden på 
morgonen måndagen den 8 september lyckats ta sig fram till 
Nanteuil möttes han av ett obeskrivligt sammelsurium av bilar, 
vagnar, hästar och soldater. Officerare kämpade energiskt för att 
försöka samla sin mannar, och enskilda soldater, som släppts av 
på landsvägen från senkomna taxibilar, letade febrilt efter sina 
förband. 13. brigadens båda regementen var i färd med att 
urlasta vid järnvägsstationen. Efter kraftfulla insatser stod dock 
huvuddelen av 7, divisionen vid 9-tiden grupperad och klar att 
sättas in i striden. 

Enligt det underrättelseunderlag som vid den tidpunkten fö
relåg, såväl i Maunourys stab som i det franska högkvarteret, 
skulle endast två av von Klucks armekårer 2. kåren och 4. 
reservkåren - befinna sig norr Marne, insatta på I. armens högra 
flygel mot Maunoury vid Ourcq, och de övriga tre - 3., 4. och 9, 
kårerna - skulle stå söder Marne, vända mot den brittiska 
armen och den franska V. armen.24

Läget var i själva verket ett annat. von Kluck, som eftersträva
de en snabb och avgörande seger över VI. armen, varigenom 
hotet mot hans högra flank skulle avlägsnas, hade redan den 6 
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september dragit 4. kåren från fronten i söder och satt in den 
mot Maunourys vänstra flygel. Det var den som under eftermid
dagen den 7 september hade anfallit 61. reservdivisionen och 
$ordets kavallerikår, som tvingats att retirera till Nanteuil-le
Haudoin. Mot Maunourys hetereogena VI. arme stod således tre 
tyska armekårer, och flera styrkor kunde väntas, eftersom von 
Kluck på grund av britternas relativa passivitet mellan de två 
Morinfloderna inte kände oro för sin front mot söder, och följ
aktligen var beredd att dra flera förband därifrån till förmån för 
högra flanken. 

Kl 07.45 fick Boelle order att, med 61. reservdivisionen tillsvi
dare underställd, omedelbart och med all kraft anfalla österut i 
riktning Montrolle, Boullare och Rouvres mot Ourcq vid Neuf
challes och fortsätta mot Montigny. Samtidigt skulle Sordets 
kavallerikår anfalla norr om 4. kåren och ta Mareuil-sur-Ourcq. 

7. divisionen framryckte kl 09.30 med understöd av kårens
reducerade artilleridivision på två kolonner i luckan mellan 61. 
reservdivisionen och 7. armekåren. Den vänstra kolonnen -
101. och 102. regementena - gick mot Villers-St-Genest, och
den högra - 103. och 104. regementena - över Chevreville mot
Bouillancy.

Efter en hel dags strider nödgades Boelle i kvällningen avbryta 
anfallet och ge order om försvar av tagen terräng. Maunoury, 
som då underrättats om förstärkningen av den tyska Ourcq
fronten, gillade Boelles beslut men tillade att tagen terräng 
måste hållas till varje pris - "kosta vad det kosta vill!" (coute 
que coute ). Kl 04.00 påföljande morgon skulle anfallet fortsätta. 

von Klucks satsning i väster mot Ourcq hade medfört en 
urtunning av I. armens front söderut samt uppkomsten av en 
lucka på ca fem mil mellan I. och IL armen. Joffre såg då en 
möjlighet att slå ut tyskarnas högra flygel genom att förmå 
brittiska armen att framtränga norrut i luckan. von Bulow som 
råkade i ett prekärt läge genom att hans högra flanken hotades 
samtidigt som han angreps söderifrån av franska V. armen under 
general Franchet d'Esperey; tvingades retirera. Tillbakadragan
det sanktionerades i Moltkes namn av den utsände stabsoffice
ren överstelöjtnant Hentsch. IL armens tillbakadragande tving
ade i sin tur von Kluck att också retirera. På detta följde även de 
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övriga tyska armeernas successiva tillbakadragande till floden 
Aisne. 

Var det taxibilarna som räddade Paris? 

När det på eftermiddagen onsdagen den 9 september stod klart 
för general Joffre att de tyska armeerna påbörjat sitt tillbakadra
gande och "underverket vid Marne" var ett faktum, sände han 
ett skriftligt tack till Maunoury för VI. armens "övermänskliga" 
insatser under striderna vid Ourcq. Genom att binda en väsent
lig del av de tyska styrkorna vid Ourcq hade VI. armen möj
liggjort de allierade armeernas framryckning, förklarade Joffre. 
General Maunoury i sin tur tackade sina trupper bl a för att de 
hjälpt honom till vad som, enligt hans dagorder den 10 septem
ber 1914, ''under fyrtiofyra år upptagit alla mina ansträngningar 
och all min energi: revansch för 1870." 

Ovedersägligen hade det resoluta insättandet av VI. armen 
mot den tyska I. armens högra flank avgörande betydelse för 
utvecklingen vid Marne och för Paris' öde. von Klucks motåtgär
der medförde en försvagning i hans armes södra front och upp
komsten av den lucka mellan von Klucks och von Billows arme
er, i vilken den brittiska armen kunde tränga fram. Inför hotet 
om överflygning påbörjades den tyska reträtten av II. och I. 
armeerna. Att den för försvaret av Paris avsedda VI. armen 
överhuvudtaget fanns till hands och i rätt ögonblick kunde 
sättas in, då von Kluck gjorde sin skickelsedigra sväng öster 
Paris, var främst den gamle generalen Gallienis förtjänst. Genom 
dennes friska och okonventionella initiativ kunde också den 
tillförda förstärkningen från Lorraine - 4. armekåren - sättas in 
i anfallet mot Ourcq i tid. 

Insättandet av just de regementen av 4. armekåren som trans
porterades fram med taxibilar torde dock inte ha haft någon 
avgörande betydelse för utgången av striderna vid Ourcq. VI. 
armen hade en total personalstyrka på ca 160 000 man, och den 
biltransporterade styrkan sammanlagt fem bataljoner om var
dera ca 800 man ur 7. divisionens 14. brigad - uppgick till ca 
4 000 man. Denna utgjorde således endast ca 2,5 °/o av VI. ar-

106 



Ätskilliga bussar ingick i den transportreserv, som stått till Gallienis förfogande 
nordväst Paris. 

mens totala styrka, Om man speciellt vill se till taxibilarnas 
betydelse bör det noteras att all trupp inte transporterades i taxi, 
eftersom en transportenhet om 250 fordon, innehållande bl a 
bussar, med militära förare, ingick i den från Paris kommande 
transportstyrkan. Detta reducerar de taxitransporterades antal 
till omkring 3 000. 

I och för sig kan naturligtvis även en numerärt relativt liten 
styrka, insatt på rätt tid och plats, spela en avgörande roll i ett 
större sammanhang. Detta i synnerhet om man därigenom når 
överraskning eller åstadkommer en avgörande förändring i en 
rådande styrkebalans. Några sådana effekter torde inte ha upp
nåtts i detta fall, då 4. kåren, av vilken de fem biltransporterade 
bataljonerna från 103. och 104. regementena utgjorde en del, 
sattes in i luckan mellan 61. reservdivisionen och 7. armekåren 
för att binda samman och förtäta VI. armens front. 

Om 4. armekåren satts in på VI. armens vänstra flygel och 
anfallit fienden norr om 61. reservdivisionen hade effekten av 
insatsen förmodligen blivit större och mera dramatisk. Inte hel-
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ler i det läget torde dock de med bil tilltransporterade bataljo
nerna ha spelat en avgörande roll. 

Men var det nödvändigt att rekvirera taxibilar för transporten? 
Kunde man inte helt enkelt ha marscherat till fots? De första 
delarna av 7. divisionen urlastade i Pantin redan på kvällen den 
5 september och divisionen i sin helhet var urlastad på mor
gonen den 7. september. Om divisionen, i stället för att gå till ett 
förläggningsområde sydost om Paris, direkt igångsatt en fot
marsch nordost ut, hade förbandet haft ca 40 km att gå till 
Nanteuil. Att avverka den sträckan under en dag var ingalunda 
ett orimligt krav på dåtida infanteri. Fyra mil hade för övrigt för 
såväl de framryckande tyskarna som för de vikande frans
männen varit dagspensum under en längre tid. Divisionens sist 
urlastade enheter borde med fotmarsch ha kunnat nå Nanteuil 
på kvällen och få en natts vila innan anfallet skulle igångsättas i 
gryningen den 8 september. Fotmarschalternativet torde emel
lertid ha förkastats med hänsyn till att truppen befann sig i dålig 
kondition efter den påfrestande förflyttningen från Lorraine och 
de hårda striderna dessförinnan. 

Om man i stället utnyttjat järnvägstransport hade de fem 
bataljonerna förmodligen inte nått fram till Nanteuil förrän sent 
på eftermiddagen den 8 september, som fallet blev för den 
bataljon ur 14. brigaden som inte kunde tas med i den första 
biltransporten. De hade då inte kunnat delta i anfallet som 
sattes igång på förmiddagen. Kanske hade i så fall von Kluck 
lyckats slå sig igenom och kunnat fortsätta mot Paris. Räknade 
man med det, skulle det finnas fog för det redan strax efter 
slaget utanför Paris framförda och alltjämt då och då förekom
mande påståendet att "taxibilarna räddade Paris." 

Ingen av de högre cheferna - överbefälhavaren general Joffre, 
militärguvernören i Paris general Gallieni, chefen för VI. armen 
general Maunoury eller chefen för Transportstyrelsen i "Fäst
ningen Paris" general Laude - har dock hävdat något sådant. I 
sina uttalanden angående taxitransporterna har dessa ansvariga 
inte framhävt insatsens betydelse. De har nöjt sig med att i 
erkännsamma ordalag tala om taxiförarnas stora nit, patriotism 
och entusiasm. 
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Taxiförarna och deras 

14 hästkrafters Renault 

Även om taxiförarna inte "räddade Paris" var deras uppträdan
de och insats imponerande. Det var de förare, som av olika 
anledningar inte inkallats till militärtjänst, som fortfarande kör
de taxi i Paris. De flesta var i åldern 50-65 år och betraktades 
som överåriga, men det fanns också yngre som inte inkallats på 
grund av fysiskt handikapp. Många var invandrare: belgare, 
greker och italienare. Alla synes utan tvekan och protester ha 
underkastat sig och väl uthärdat umbäranden såsom otillräcklig 
sömn och brist på mat och dryck samt påfrestningen av långa 
körningar nattetid utan belysning. 

Att deras marschdisciplin inte var den bästa och att det inträf
fade ett antal incidenter, såsom sammanstötningar och dikes
körningar, är föreståeligt, likaså att funktionsstörningarna -
punkteringar, motorhaverier, bensinstopp, m m - var legio. Det 
rörde sig här inte om några utbildade militära bilförare utan om 
högst individualistiska taxiförare från Paris. Körningens karak
tär skilde sig förvisso i åtskilliga hänseenden från deras gängse 
körningar på stadsgatorna i ett upplyst Paris. 

Deras bilar var relativt stryktåliga men försedda med dåtida 
motorfordons svagheter, såsom svag motor och känsliga däck. 
Den vanligaste taxibilen i Paris var då en 14 hästkrafters Re
nault, modell G 7 (röd) och G 3 (grön), som kom att kallas 
Marne-taxi. En av dessa bilar - nummer 2862-G 7 - står 
numera uppställd i anslutning till Armemuseet i Paris (bild sid 
110). 

I det tack som general Laude riktade till taxiförarna genom en 
"dagorder", som anslogs i stadens alla garage, tog han även, på 
förekommen anledning, med en del förhållningsorder för even
tuella ytterligare insatser av militär art. Sålunda anmodade han 
taxifirmorna att i framtiden se till att förarna, då de skulle iväg 
på något militärt uppdrag, hade med sig mat för en dag samt 
dryckeskärl för vin och kaffe samt också kärl för att kunna 
hämta vatten, olja och drivmedel. Förarna anbefalldes vidare att 
iaktta mycket noggrann disciplin vid uppställningar och marsch i 
kolonn. Omkörningar var förbjudna, liksom körning i bredd, 
"om det inte beordras av officer". 
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En "Marne-taxi" en 14 hästkrafters Renault, mode/ G 7 (röd) - tillhörig
Armemuseet i Paris. (Foto: Musee de l'Armee, Paris) 

Flera taxiinsatser 

Utöver massinsatsen den 6-8 september engagerades vid flera 
tillfällen taxibilar i Paris för militära transporter. 

Den 8-10 september deltog 20 taxibilar tillsammans med ett 
flertal bussar och "bilcharabanger" (breaks automobiles J i en 
transport av ett zuavförband om ca 400 man. Taxiförarna hade 
anmält sig frivilligt och förklarat sig beredda att köra i områden 
där strider pågick. Transporten utgick från zuavernas kasern i 
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Saint-Denis (ca 5 km norr om Paris). Före avfärden därifrån 
försågs taxiförarna med uniform. Första färdmålet var Senlis, där 
borgmästaren dagen innan mördats av tyska soldater. Man fort
satte därefter till Creil, som försvarades av tyskarna. Utanför 
Creil blev kolonnen beskjuten av tyska förposter. När den efter 
två dagars "raid" återvände, medfördes tio tyska krigsfångar och 
två tagna spioner. 

Den 8 och 13 sept användes 150 resp 50 taxibilar för transpor
ter av sårade från striderna vid Ourcq, och den 16 sept transpor
terades 650 brandmän från Paris för att röja upp efter slaget vid 
Marne. 

Dessutom ställdes dagligen taxibilar till militärmyndigheter
nas förfogande för att transportera ut officerare som skulle 
ersätta förlusterna vid de stridande förbanden. Under dessa 
resor, som ofta gick till fronten, hände det att taxibilar utsattes 
för beskjutning. Sålunda återvände t ex en parischaufför med 32 
kulhål i karossen. För visad tapperhet tilldelades han krigskorset. 

Framväxande militär motorisering 

Ibland karakteriseras dessa taxitransporter, då bilen var ung, 
som '' den första transporten av trupp med bil till slagfältet''. 25 Så 
torde dock inte vara förhållandet. Den franska armens bilpark 
bestod 1914 av 8500 bilar. Dessa utgjordes dels av personbilar, 
som bl a användes som chefs- ocn stabsfordon och som sam
bands- och rekognosceringsfordon, dels av lastbilar och s k lands
vägståg, som utnyttjades för transport av livsmedel, ammunition 
och materiel samt även för transport av personal. Särskilda, för 
ändamålet utrustade bilar, användes för sjuktransporter. Dess
utom hade en del bilar bepansrats och försetts med lätta kul
sprutor och t o m kanoner för att användas i strid. 

Under september månad 1914 beräknas franska armens med 
motorfordon ha transporterat 27 000 ton materiel och 200 000 
man. Armens motorfordonspark ökades under kriget och vid 
krigsslutet omfattade den ca 100 000 fordon. Transportmängden 
under juli månad 1918 beräknades uppgå till 1 040 000 ton 
materiel och 950 000 man.26

111 



Taxitransporternas roll i det dramatiska skådespelet vid Marne 
var obetydlig. Den var en biroll, "bara en liten episod i den stora 
helheten"27 och från organisatorisk synpunkt knappast någon 
succe.28 Men den är värd att uppmärksammas av många skäl, 
bland annat därför att den låter oss se ett exempel på okonven
tionellt handlande och berömvärd improvisation samt ett fanta
sifullt utnyttjande av tillgängliga resurser i ett trängt läge. En 
episod som också "visar på den skämtsamma fantasi som är så 
typisk för vår franska esprit", sade Maunoury.29 Mitt i all krigets 
tragik var detta "en pittoresk och glad händelse". Förvisso är 
också den beredvillighet med vilken dessa frikallade och äldre 
taxiförare ställde upp för Frankrike och Paris värd att uppmärk
sammas och ihågkommas. 

Noter 

1 Barbara W Tuchman, Augusti 1914 (1963), s 453. 
Signifikativt kan det tyckas vara att en bok om slaget vid Marne - Georges 
Blond, La Marne (1962) som enda illustration på omslaget har en teck
ning av den s k Marne-taxin (Renault G 7). 

2 Tuchman, s 454. 
3 Så säger t ex Blond (se not 1) att insättandet av den taxitransporterade 

truppen i striderna vid Ourcq "förändrade allt" ("tout et1t change"), s 224. 
Ett annat ex: I Juraj Porazik, Motor Cars 1770-1940 (1981), s 80, sägs om 
Renault modell G 7 och G 3: "These vehicles played a leading role on the 
outbreak of the First World War in 1914", varpå följer en beskrivning av 
taxitransporterna vid Marne. Ponlzik är förvisso ingen historiker, men utta
landet torde exemplifiera en vanlig populäruppfattning. Historikern Briga
dier General Vincent J Esposito, USA, skriver däremot om taxitransporter
na i A Concise History of World War I (1964) s 70, not: "Contrary to the 
popular impression at the time, this spectacular movement did not have an 
important influence on the battle". 

4 Henri Carre, La veritable histoire des taxis de la Marne (1921), s 3. 
5 Lyet, Joffre et Gallieni å la Marne (1938), s VI. 
6 Lyet (not 5 ovan), publie par le Service Historique de l'lhat-major de 

l'Armee. 
7 VI. armen hade bildats enl Instruction No 2 av den 25 aug genom urdrag

ning av styrkor från de östra frontavsnitten. Den skulle vara en anfallsreserv
att insättas i en större offensiv på vänstra flygeln tillsammans med den
brittiska expeditionskåren.

8 Lyet, s 11, 14.
9 De första bomberna (fyra st) fälldes söndagen den 30 augusti av löjtnant

von Hiddessen i närheten av Place de la Republique (Paul-Henry Courriere,
Comment fut sauve Paris, 1918, s 22-23).
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10 Millerand använde uttrycket "å outrance", vilket torde motsvaras av svens
kans "till det yttersta", underförstått "tills den slutliga segern - eller 
nederlaget /?/ uppnåtts". På de anslag som sattes upp i Paris den 3 sept 
skriver Gallieni att han skall försvara Paris "jusqu'au bout", Även detta 
uttryck bör kunna motsvaras av svenskans "till det yttersta". Kanske kling
ar dock i fransmäns öron "jusqu'au bout" inte fullt så dramatiskt - och 
möjligen inte lika militärt som "å outrance". 

11 Lyet, s 10, 11. 
12 GMP. Ordre particuliere no 11, no 648 D/3, 4 sept 9 h 15 (Lyet 21). 
13 Tuchman, s 445. 
14 Courriere, s 51 f. 
15 Olika styrkeuppgifter circulerar, bl a uppger Gallieni i sina memoarer (Me

moires, 1920) an.dra siffror än de här angivna, vilka publicerats av le Service 
Historique de l'Etat-Major de l'Armee i Lyet, Joffre et Gallieni å la Marne 
(1938). 

16 Carre, s 14 f. 
17 Dessa bilfirmor var La Compagnie Generale des Voitures, La Compagnie 

Franr;aise des Automobiles de Place och La Compagnie Kermina-Metropole. 
/Carre, s 20 f). 

18 Källorna är ej överens om vissa faktauppgifter. Sålunda överensstämmer
inte rapporterna från överstelöjtnant Frocart och löjtnant Lefas (Lyet) med 
Carn�s redogörelse beträffande tidpunkt för ordern (kl 23.00, resp kl 20.00) 
och antal bilar i den första taxikolonnen (drygt 160, resp 250). En jämförelse 
med andra fakta tyder på att Carre torde ha rätt beträffande tidpunkten, 
men att Lefas har rätt beträffande bilantalet. 

19 Carre skriver "une demi-barrique". En "barrique" är enl Petit-Larousse 
illustre en tunna med en kapacitet om 200 till 250 liter. Jag har i detta fall 
valt att repliera på den högre siffran, vilket skulle betyda att förarna kunde 
få ca 1/4 liter vin per man. 

20 Punkteringar och förstörda däck var vid denna tid ett av bilismens värsta 
gissel. 

21 Enligt överstelöjtnant Frocards rapport till Gallieni i februari 1916 (Lyet, s 
150). 

22 Egentligen " - alla hänsyn vad beträffar bibehållande av personalstyrkan 
måste vika inför nödvändigheten av att vinna slaget i dag, t o m till priset av 
alla offer" (" -- toutes l"!s considerations relatives å la conservation des 
effectifs doivent ceder le pas å la necessite de gagner la bataille aujourd'hui, 
meme au prix de tous les ;acrifices. "). Carre, s 48. 

23 De kallades grisons, dvs "gråhårsmän", och befann sig i åldern 50-65 år -
vilket i dag kanske inte anses så ålderstiget. Eller? 

24 Lyet, s 19. 
25 Se not 3. 
26 Betänkande ang viss teknisk officersutbildning inom armen (RA, konseljak

ter, 1914), s 87. Enl De svenska trängtrupperna, I, s 108-114, bestod dock 
franska armens bilpark 1914 av 6.000 bilar. 

27 Armeernas världshistoria, del IV (1969), s 46. 
28 Gallieni ville senare inte riktigt kännas vid att iden kom från honom ( eller i 

varje fall hans stab). "Ett påhitt av civila" (Ide des civiles) har han sagt 
(Carre, s 101). 

29 Uttalande av Maunoury den 2 aug 1921 i förordet till Carre. 
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Sjöfart och sjöförsvar under 
neutralitet 
Samarbete och samverkanssvårigheter under 
första världskriget 

FrankÅrman 

Översiktlig återblick 
Inledning 

Svensk sjöfart och fiske under första världskriget kunde, trots 
kriget, fortsätta i tämligen stor omfattning. Att det blev så kan 
till del tillskrivas det samarbete som etablerades mellan han
delsflottan, örlogsflottan och fiskeflottan. Man samarbetade 
med övergripande frågor inom ledningsorganisationen men även 
inom personal- och materielsektorn. Den största samverkan 
skedde dock i det dagliga arbetet till sjöss. Den svåraste frågan 
var hur man skulle utnyttja handelsflottans befälskår. Den be
hövdes både i handelsflottan och inom örlogsflottan. Genom 
ömsesidigt tillmötesgående kunde frågan få en lösning som gag
nade bägge parter. 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur denna samverkan 
skedde. I första hand behandlas följande frågor: 

- Inom vilka verksamhetsområden förekom samarbete/samver
kan mellan svenska handelsflottan, örlogsflottan och fiskeflot
tan under första världskriget?

- Hur gick samarbete/samverkan till inom dessa verksamhets
områden?

- Förändrades samarbetsformerna under krigets gång? När och
av vilken anledning skedde detta?

- Förekom samarbetssvårigheter? Hur gestaltade sig i så fall
dessa och hur överbryggades de?

- Kan man med ·utgångspunkt från svaret på de ovan ställda
frågorna dra några slutsatser med giltighet idag eller vid ett
framtida krig?
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Som bakgrund redovisas relativt detaljerat följande grundvär
den: 

- Begreppet svensk neutralitet under första världskriget.
- Statlig styrning av folkförsörjning och sjöfart under första

världskriget.
- Handelsflottans, örlogsflottans och fiskeflottans organisation,

materiel och ledning 1914.
- Av kriget förorsakade hot och störningar mot vår sjöhandel

och fiske.

Någon sammanhängande utredning av de här ifrågavarande för
hållandena har veterligen inte gjorts tidigare. Utredningen byg
ger främst på uppgifter ur Marinstabens arkiv samt de officiella 
skildringar av flottans neutralitetsvakt och handelsflottans krigs
förluster som gavs ut strax efter kriget. De har jämförts med 
material hämtat ur Svensk Sjöfarts Tidning och Nautisk Tid
skrift. Bägge dessa tidningar var organ för svensk sjöfart. 

Politiska förhållanden i Sverige 1914-18 

Vid ingången av år 1914 regerades Sverige av en liberal regering 
med Karl Staff som statsminister. Försvarsfrågan var det stora 
politiska tvistemålet. Genom borggårdstalet, där kung Gustav V 
öppet inför 30 000 tillresta bönder gick emot sin egen regering i 
försvarsfrågan, skapades en regeringskris som ledde till att rege
ringen Staff avgick och kungen utsåg högermannen Hjalmar 
Hammarsköld till statsminister. Den Hammarsköldska ministä
ren, som sålunda inte var vald av en riksdagsmajoritet, blev kvar 
ända fram till den 27 mars 1917. En anledning till dess avgång 
var anklagelser från socialdemokratiskt håll om att i samverkan 
med kungen föra en tyskvänlig neutralitetspolitik. 1 Hammar
sköld ersattes av regeringen Swartz, en högerregering liksom den 
Hammarsköldska. 

Efter riksdagsvalet på hösten 1917 bildades en koalitionsrege
ring mellan liberaler och socialdemokrater under ledning av 
liberalernas ledare Nils Eden. Denna ministär satt kvar under 
resterande del av kriget. 
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Kristidskommissioner2 

Kristidskommissioner kallades med ett gemensamt uttryck de 
extraordinära statsorgan som efter hand instiftades för att hand
lägga de oförutsedda uppgifter som på grund av första världskri
get pålades det allmänna. Kristidskommissioner inrättades när 
en uppkommen uppgift inte ansågs passa in i den ordinarie 
statsförvaltningen. De första kristidskommissionerna bildades 
redan i augusti 1914. Från början var det meningen att de skulle 
få en planläggande och rådgivande funktion. 

Under trycket av de skärpta svårigheter som till följd av kriget 
uppkom vidgades emellertid redan inrättade kommissioners be
fogenheter och nya kommissioner inrättades. Vid första världs
krigets slut var kristidsadministrationen ett synnerligen vidlyf
tigt och svåröverskådligt nät av tillfälliga centrala myndigheter. 

De viktigaste var: 

Statens Livsmedelskommission tillsattes i augusti 1914. Dess 
uppgifter var att vidtaga åtgärder för att säkerställa försörjning
en av livsmedel samt att vidmakthålla importen av framför allt 
brödsäd. Dess uppgift var också att reglera exporten av livsmedel 
främst med hjälp av exportförbud och licenser samt att motver
ka prisstegring på konsumtionsvaror. Livsmedelskommissionens 
förvaltningsuppgifter övertogs 1917 av folkhushållningskommis
sionen. 

Folkhushållningskommissionen inrättades 1917, till följd av den 
tilltagande varubristen i Sverige och den livsmedelsransonering 
som därigenom blev nödvändig. 

Livsmedelsbristen började göra sig gällande redan 1916 och 
varade sedan till krigets slut. Den berodde på de spärrningsåtgär
der som de krigförande i strid mot tidigare gällande folkrättsliga 
regler riktade mot varandra och som även drabbade de neutrala 
staterna. 

Statens Industrikommission tillsattes i augusti 1914, med uppgift 
att medverka till åtgärder för att i möjligaste mån hålla igång den 
industriella verksamheten. 

117 



Statens Handelskommission tillsattes i juni 1915 och dess uppgift 
var att förbereda handelspolitiska åtgärder. Kommissionen kon
trollerade också de utfästelser som de krigförande makterna 
avfordrade de svenska importörerna. Kommissionen övervakade 
vidare hur den svenska handelsflottan användes för fraktfart 
mellan främmande hamnar. Under 1917 slöts två stora handels
avtal med ententen som innebar att ententen garanterade viss 
livsmedelstillförsel till Sverige mot att man fick disponera visst 
svenskt tonnage. Det tillkom handelskommissionen att dispone
ra tillgängligt svenskt tonnage dels för införsel till Sverige, dels 
för de avtalade fraktfarterna i ententens tjänst. 

Statens Bränslekommission tillsattes våren 1917 med uppgift att 
öka vedavverkningen i landet. Skälet härtill var att kolimporten 
1917 helt höll på att avstanna och landet måste gå över från kol 
till vedbränsle. 

Statens Krigsförsäkringskommission inrättades 1914, för att för 
statens räkning försäkra fartyg, laster och manskap mot de risker 
som uppkom till följd av kriget. Man försäkrades bl a mot skada 
och förlust uppkommen av: 

-Beskjutning
-Minor och torpeder
-Kapning
-Beslag, Embargo, Uppbringning
- Kollision med örlogsfartyg
-Sjöolycka p g a bl a fyrsläckning

Krigsförsäkringen gällde inte om fartyget befanns skyldigt till att 
ha befordrat krigskontraband. 

Den svenska örlogs-, handels- och fiskeflottan 1914 

I detta avsnitt kommer översiktligt att redogöras för läget inom 
örlogs-, handels- och fiskeflottan vid tiden för första världskri
gets utbrott år 1914. 
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Örlogsflottan bestod i augusti 1914 av följande stamstridsfartyg. 3 

l:a klass pansarbåtar 12 st 
Pansarkryssare 1 st 
2:a klass pansarbåtar 3 st 
3:e klass pansarbåtar 7 st 
Torpedkryssare 5 st 
Kanonbåtar 5 st 
Minfartyg 2 st 
Jagare 8 st 
1 :a klass torpedbåtar 31 st 
2:a klass torpedbåtar 22 st 
Ubåtar 6 st 
Totalt 102 st stamstridsfartyg 

Detta var den största flotta Sverige mönstrat sedan Gustav III:s 
dagar.4 Åldersläget på fartygen var dessutom relativt gott. De 
flesta fartyg var runt 10-20 år gamla. Även äldre fartyg fanns 
dock med i organisationen. Sålunda var 2:a klass pansarbåtarna 
-Monitorerna -byggda under 1860-talet. Många av de mindre
fartygen, såsom vedettbåtar och torpedbåtar, var dock ej avsed
da att användas vintertid. De saknade isolering. De hade även
en relativt dålig driftsekonomi.

Organisationsmässigt uppdelades sjöstridskrafterna vid mobi
liseringen 1914 på Kustflottan samt ett antal lokalstyrkor. Dessa 
var Stockholmseskadern, Karlskronaavdelningen och Göte
borgsavdelningen. 5 Man kan säga att de modernaste fartygen 
ingick i kustflottan, som skulle kunna verka längs hela kusten, 
medan de äldre och långsammare fartygen ingick i lokalstyrkor
na. 

Kustflottans uppgifter var att till sjöss avvärja en landstig
ningsoperation mot Sverige. Lokalstyrkorna hade bl a till uppgift 
att försvara i skärgården utlagda mineringar (sjöpositioner), 
samt att svara för neutralitetsskyddet längs tilldelad kuststräc
ka. 

Stockholmseskadern och Karlskronaavdelningen avvecklades 
ganska snart (oktober 1914) och deras uppgifter övertogs av 
kustflottan. 

Den I mars 1915 upprättades dock Öresundsavdelningen till 
följd av uppkomna neutralitetsvaktsproblem i Öresund. 
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f:!lrtyg ur svenska örlogsflottan under VK 1. 
Ovre bilden: Fartyg ur kustflottan. I bakgrunden I. kl pansarbdten Oscar Il och 
j�garen Mode, i förgrunden jagarna Wale, Vidar och Ragnar. Undre bilden: 
Orlogsflottans tvd 2. kl pansarbdtar [monitorer), Thordön {tv) och Tirfing, 
färdigställda 1866, resp 1867. [K-E Westerlunds bildarkiv) 



Ledningen av sjöstridskrafterna 1914 och under hela kriget 
präglades av stark centralstyrning. Det fanns sedan 1884 en 
marinstab som leddes av en marinstabschef (CMS). Däremot 
fanns det ingen chef för marinen utan de befogenheter som idag 
(1988) tillkommer marinchefen utövades då direkt av Kungl. 
Maj:t och Sjöförsvarsdepartementet. CMS angav förslag till ge
neralorder rörande sjöstridskrafterna som fastställdes av sjömi
nistern (CSD) eller Kungl. Maj:t och utfärdades via sjöförsvars
departementets kommandoexpedition. 

Högste befälhavaren för kustflottan (HBK), Eskaderchefer 
och Avdelningschefer för lokalstyrkorna var underställda sjömi
nistern men löd under CMS. 

Genomgående för hela ledningsorganisationen var att till sy
nes mycket små beslut fattades på mycket hög nivå. I KrA finns 
flera exempel där Kungen med egen hand underskrivit kungö
relser rörande manskapets permissionstider kring jul och mid
sommar. 

Skiss över flottans ledningsorganisation 1914 

KONUNGEN 

SJÖFÖRSV ARSDEP 

KOMMANDOEXP 

1--------l CM S 
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CSD aug 1914-mars 1917: Dan Broström (h) 
CSD mars 1917-nov 1918: Erik Palmstjerna (s) 

CMS aug 1914-juli 1916: Ludvig Sidner 
CMS juli 1916-nov 1918: Henning von Krusenstierna 

HBK aug 1914-juli 1916: Wilhelm Dyrssen 
HBK Juli 1916-nov 1918: Carl August Ehrensvärd 

Handelsflottans tonnage och sammansättning 1914 var enligt föl
jande3 

Ångare 
Motorftg 
Segelftg 
Pråmar 

Totalt 

1 355 st 
162 st 

1 416st· 
118 st 

3 051 st 

om 
om 
om 
om 

om 

1 007 841 br regton 
32 661 " 

171621 -"-
21 893 -"-

1 234016 br regton 

Av dessa 3 051 fartyg var 1 908 st om 590 099 br regton mer än 
20 år gamla. Dessa äldre fartyg torde till stor del ha utgjorts av 

segelfartyg, främst i kustsjöfart. Sverige hade 1914 alltså en 
materiellt sett relativt modern handelsflotta. Denna flotta be
mannades av svenska sjömän som var inskrivna vid sjömanshus. 
Sjömanshus fanns i alla kuststäder av betydelse. Förutom ordi
narie uppgifter skulle sjömanshusen för krigsmaktens räkning, 
hålla uppgifter om värnpliktigt sjöbefäl och sjöfolk aktuella. De 
yngre var huvudsakligen krigsplacerade ombord på flottans far
tyg. De som var mellan 30- 42 år tillhörde flottans landstorm.6 

År 1914 fanns det ca 110 rederier i Sverige.7 Rederi AB Svea 
var det till antalet fartyg största med ca 80 fartyg om 67 000 ton. 
Broström var det till tonnaget största med 36 fartyg om 113 000 
ton. 

De därpå följande rederierna var 

- Grängesbergsbolaget 17 fartyg om 
Ax Axelson-Johnsson 19 -"-

- Transatlantic 11 -" 

68500 ton 
60000 ton 
42000 ton 

De fem största rederierna disponerade 45 °/o av rikets handelsfar
tygstonnage.7 
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Ledningsmässigt sorterade handelsflottan under finansdepar
tementet - handelsdepartementet bildades först år 1919. Kungl 
Kommerskollegium var den sammanhållande myndigheten för 
sjöfartsärenden. 

För att tillvarata respektive kategoris intressen fanns följande 
organisationer:8

- Sveriges Redareförening
Sveriges Fartygsbefälsförening

- Svenska Maskinbefälsförbundet
Svenska Sjömansunionen

- Svenska Eldareunionen

Uppgifter om den svenska fiskeflottan av år 1914 har varit svåra 
att få fram. Ångan hade även här gjort sitt intåg men i betydligt 
mindre grad än inom handelsflottan, varför största delen av 
fiskeflottan ännu utgjordes av seglande fartyg. Fiskare i värn
pliktig ålder tillhörde flottan eller flottans landstorm. 

Fisket bedrevs i form av garn- och vadfiske efter sill samt 
dörje- och backefiske efter makrill och långa. Trålning bedrevs 
främst från ångdrivna eller motordrivna trålare. 

De viktigaste fångstplatserna låg längs Bohuskusten, Skage
rack, Kattegatt samt Öresund. Organisationsmässigt ägde varje 
fiskelag själva sin båt. Sammanslutningar i rederier med många 
båtar var inte så vanligt. 

Fisket sorterade då som nu under jordbruksdepartementet 
och administrerades av fiskeristyrelsen. Inom varje distrikt var 
fiskeintendenten sammanhållande för fisket.9 Göteborg och Bo
huslän var viktigaste distrikten. 

Neutraliteten och folkrätten 

När första världskriget utbröt i månadsskiftet juli/augusti 1914 
förklarade sig Sverige, den 31 juli neutralt. 10 Den 3 augusti 
gjordes förnyad neutralitetsförklaring med anledning av att an
talet krigförande makter utökats. Andra från början neutrala 
makter i konflikten var Norge, Danmark, Belgien, Nederländer
na och USA. 

Vad innebar det år 1914 att vara neutral stat? Vilka rättighe-

123 



ter och vilka skyldigheter hade en sådan? Vilka folkrättsliga 
konventioner gällde? 

För landkrigets vidkommande hade Haagkonventionen av år 
1907 stadfäst ett antal lagar och bruk. Denna konvention var 
ratificerad av de flesta makter, däribland Sverige. Vad avser 

· sjökriget fanns inte lika detaljerade överenskommelser. London
deklarationen (se nedan) utgjorde ett försök att reglera förhål-
landena vid sjökrig men denna deklaration ratificerades aldrig
av någon stat.

I den år 1914 utgivna Neutralitetshandboken kunde man läsa
följande: 11 

En neutral stat har följande skyldigheter
att inte på något sätt understödja en krigförande makt, vad 
som kan medges ena parten får inte vägras den andra, 

- att inte upplåta sitt område åt en av de krigförande till något
ändamål, som främjar dess krigföring,

- att inte bevilja någon av de krigförande makterna något lån
eller subsidium eller materiellt stöd. Dock är rena sympatiytt
ringar inom ett neutralt land för en krigförande makt, ej att
anse som neutralitetsbrott,
att underkasta sig visitering av fartyg och att respektera effek
tiv blockad,

- att inte tillåta någon krigförande att ta priser inom sitt sjöter
ritorium.

En neutral stat har följande rättigheter 
- att fordra att andra makter respekterar dess neutralitet och

avhåller sig från att kränka den,
- att behålla sin stats- och privategendom oantastad så att

neutral flagga skyddar fientlig egendom som inte är krigskon
traband. Gods som inte är krigskontraband är fritt även på
fientlig köl.

De ovan citerade rättigheter och skyldigheter för neutral stat 
kan betecknas som kontentan av de folkrättsliga regler för sjö
kriget som fanns. Dessa var följande: 
1. Parisdeklarationen (1856)
2. Haagkonventionerna (1899 och 1907)
3. Londondeklarationen (1909)
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1. Parisdeklarationen av år 1856 i vilken reglerades12 

-Kaperiet är och förblir avskaffat.
-Neutral flagga skyddar fientligt gods med undantag av krigs-

kontraband.
-Neutralt gods med undantag av krigskontraband är skyddat

även under fientlig flagg.
-Blockad skall vara effektiv, dvs upprätthållas med en styrka

som är tillräcklig att faktiskt hindra tillträde till det blockera
de området.

Denna deklaration hade tillämpats i alla krig sedan 1856 och 
vunnit allmän auktoritet. 13 

2. Haagkonventionen av 1899 och 1907 i vilka några specialfrå
gor regleras såsom

-Genevekonventionens tillämpning under sjökrig.
-Behandling av handelsfartyg vid krigsutbrott.
-Vissa inskränkningar i utövandet av rätten till uppbringning i

sjökrig.
-Neutrala makters och personers rättigheter och skyldigheter

vid ett sjökrig.
-Tillsättande av mellanfolklig prisdomstol.

3. Londondeklarationen 1909 i vilken reglerades övriga för sjö
kriget viktiga frågor såsom

-Blockad
-Krigskontraband
-Neutralitetsvidrigt understöd
-Förstörande av neutrala priser
-Flaggskifte
-Konvoj
-Fientlig egenskap
-Motstånd mot visitation
-Skadestånd

Londondeklarationen blev, som tidigare nämnts, aldrig ratifi
cerad av någon makt men följdes ändå, med diverse kungjorda 
undantag, av bägge krigförande maktblocken. Allteftersom sjö-
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kriget framskred gjordes allt större avvikelser från Londondekla
rationen och i juli 1915 kungjorde Storbritannien och Frankrike 
för de neutrala staterna att man inte längre avsåg följa denna. 
Även Tyskland kungjorde en likartad inställning. 

Detta får betraktas som en stor folkrättslig tillbakagång i

synnerhet som inte heller Parisdeklarationens hävdvunna regler 
alltid respekterades. 14 

Sammanfattning 

Den politiska situationen i Sverige präglades hösten 1914 fortfa
rande av de omvälvande händelser som inträffat i samband med 
Konungens borggårdstal i februari samma år. Regeringen hade 
tillsatts av Konungen i strid med den framväxande demokratin 
och parlamentarismen. Detta medförde redan från början stora 
svårigheter för den sittande regeringen i samarbetet med riksdag 
och övriga partier. Regeringen Hammarsköld föll i mars 1917 och 
ersattes med en ny högerregering. Från hösten 1917 och reste
rande del av kriget regerades Sverige av en koalitionsregering 
mellan liberaler och socialdemokrater. 

Statsförvaltningen år 1914 var inte så stor och vittförgrenad 
som den är idag. Det visade sig dock vid krigsutbrottet att denna 
statsförvaltning ej kunde ta hand om de speciella ärenden som 
uppkom på grund av kriget. Detta medförde att kristidskommis
sioner fick inrättas inom en mängd olika områden. 

Örlogsflottan såväl som handelsflottan var år 1914 stora och 
relativt moderna. De var väl avpassade att sköta sina uppgifter 
inom försvar och sjöhandel. De många små örlogsfartygen skulle 
visa sig mycket användbara under neutralitetsvakten. Det svens
ka fisket var en betydelsefull näringsgren. Särskilt viktigt blev 
det under den avsprärrning som Sverige ställdes inför 1917-18. 

När det gäller folkrätten och de mellanstatliga avtal som regle
rade sjökriget var Londondeklarationen av 1909 det viktigaste 
dokumentet. När detta dokument allt mer frångicks och till slut 
upphävdes helt av de krigförande, blev de neutrala staterna 
lämnade åt de krigförande staternas godtycke. 
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Sjöfart och fiske i krigets skugga 

Sjökriget i stort kring svenska farvatten 

I detta avsnitt beskrivs översiktligt krigshändelserna i vårt när
område 1914-18. 

1914 

Sedan Sverige den 31 juli och den 3 augusti förklarat sig neutralt 
i den pågående konflikten mellan ententen och centralmakter
na, avgavs mobiliseringsorder för flottan, kustsignalväsendet och 
kustfästningarna. 15 I slutet av september meddelade HBK till 
Konungen att den mobiliserade flottan var utgångsbaserad och 
stridsberedd. 

För att göra svensk kust mindre tillgänglig för främmande 
örlogsfartyg släcktes ett stort antal fyrar i samband med mobili
seringen. Krigsutbrottet lamslog den civila sjöfarten fullständigt. 
Orsakerna härtill var flera. Viktigast torde dock ha varit att de 
gällande försäkringarna ej täckte de ökade riskerna för sjöfarten 
p g a  kriget. Först sedan krigsförsäkringskommissionen mot slu
tet av augusti påbörjat sitt arbete kom sjöfarten åter igång. 16 När 
det utrikespolitiska läget, bl a vad avser respekten för Sveriges 
neutralitet, mot slutet av oktober klarnat demobiliserades vissa 
kustfästningar och ganska väsentliga delar av lokalförsvarsstyr
korna (äldre och mindre sjödugliga fartyg). Bl a avvecklades 
Stockholmseskadern och Karlskronaavdelningen. 

Under december månad försökte tyskarna stoppa den svenska 
sjötrafiken på Finland och minerade utan förvarning utanför 
Mäntyluoto. Tre svenska ångare minsprängdes. 

1915 

Vintern 1914-15 blev relativt sträng. Is och den mängd minor 
som av båda sidor lagts ut i Östersjön inskränkte sjökrigsopera
tionerna under vintermånaderna. Den I mars bildades Öre
sundsavdelningen i avsikt att förbättra bevakningen i Öresund. 

Under sommaren genomförde tyskarna en offensiv mot de 
baltiska staterna. I samband därmed inträffade en sjödrabbning 
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utanför Gotland mellan en överlägsen rysk styrka och en mindre 
tysk varvid det tyska minfartyget Albatross under rysk beskjut
ning sattes på grund vid Östergarn. 17 

I mitten av september minerade tyskarna i Öresund· i avsikt 
att förhindra brittiska ubåtar att komma in i Östersjön. (Totalt 
under kriget kom nio brittiska ubåtar in i Östersjön. Fem via 
Öresund och fyra via Murmansk]. 18 För att kunna färdas på 
oomstritt svenskt territorialvatten, dvs innanför tremilsgränsen 
(se bilaga lJ från Östersjön till västerhavet öppnades under 
hösten en ny led, "Kogrundsrännan" förbi Falsterbo. Ett av 
krigets stora gissel, nämligen drivande minor, gjorde sig under 
höstens stormar påmint. 

Inom handelssjöfarten ökade riskerna för fartygen. Därmed 
ökade också fraktpriserna och fartygens värde. 19 Höga risker 
men också höga vinster. 

1915 i Östersjön kännetecknades av att ententen med hjälp 
av ryska och tillförda brittiska ubåtar försökte stoppa den tyska 
malmtrafiken på Norrland. Tyskland å sin sida försökte komma 
åt den kontrabandstrafik som kommit igång till följd av de höga 
fraktpriserna. 

1916 

Vintern 1915-16 blev mycket sträng. I slutet av februari mine
rade ånyo tyskarna i Öresund. Denna gång intill den svenska 
tremilsgränsen. 

I början av april minerade tyskarna utanför svenska tremils
gränsen öster om linjen Huvudskär-Gotska Sandön. 

Under sommaren 1916 förflyttades sjökriget ännu närmare 
svenska kusten än 1915. Ryska och brittiska ubåtar opererade 
från baser på Åland mot tysk malmtrafik inom svenskt territori
alvatten. 

Tyska ubåtar opererade på syd- och västkusten. Talrika och 
grova kränkningar av svensk neutralitet förekom från bägge 
krigförande parterna. På grund av det ökande ubåtshotet utfär
dades den 19 juli en kunglig kungörelse som förbjöd alla ubåtar 
utrustade för krigsbruk att befara svenskt territorialvatten innan
för tremilsgränsen.2° Flottan beordrades att insätta vapenmakt 
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Förföljd av fyra ryska pansarkryssare och under drygt två timmar beskjuten med 
ca 3 000 s�ptt grundsattes det tyska minfartyget Albatross kl 0829 den 2 juli 
1915 vid Ostergarn. Fartyget hade träffats av 25 granater. Av den 240 man 
starka besättningen hade 27 man dödats och 51 sårats. (Bilder ur Harry Fribergs 
fotoalbum] 



utan föregående varning mot alla dylika ubåtar. Ubåtarnas ope
rationer längs Sveriges kust blev efter detta mera sällsynta. 21

I syfte att förhindra tyska örlogsfartygs uppträdande i Bottni
ska viken utvidgade ryssarna i augusti sina mineringar i Ålands 
hav ända in till svensk tremilsgräns. 

För den svenska sjöfarten växte svårigheterna alltmer. Kontra
bandslistorna utökades och skillnaden mellan villkorligt och 
ovillkorligt kontraband upphävdes. Vissa personer och firmor i 
Sverige svartlistades av britterna och svenskt importgods kvar
hölls i allt större utsträckning i brittiska hamnar. Ententen börja
de dessutom lida brist på tonnage och började ta hem de fartyg 
som sedan krigsutbrottet legat i olika östersjöhamnar. Man an
vände sig därvid av Kogrundsrännan. Tyskarna såg ej med blida 
ögon på denna trafik och ett flertal grava neutralitetskränkning
ar förekom. Man krävde ett flertal gånger även en svensk mine
ring av svenska delen av Öresund.22 I slutet av juli minerade
Sverige Kogrundsrännan och tillät därefter endast svenska fartyg 
att passera. 23 Officiell anledning till mineringen var att kontrol
lera sjöfarten och minska anledningen till neutralitetskränk
ningar.24

I oktober minerade ryssarna i Norra Kvarken för att ytterliga
re försvåra tysk malmtrafik. 

1917 

I februari 1917 proklamerade tyskarna det oinskränkta ubåtskri
get. Detta följdes snart av USA:s inträde i kriget på ententens 
sida. Svenskt tonnage och importgods kvarhölls i mycket stor 
utsträckning i brittiska och amerikanska hamnar och försörj
ningssituationen i Sverige började bli kritisk. Sjöminister Palm
stierna skrev: "Hemma sitter vi i fimbulvintermörker utan lyse 
och hungern smyger inpå oss. Sjöfarten är slut och ententen tar 
våra utevarande båtar. "25 I och med regeringsskiftet i Sverige i
mars 1917 påbörjades dock förhandlingar med Storbritannien. 
Den 8 maj slöts ett avtal som tillät Sverige att ta hem 19 
spannmålslastade ångare från USA samt 14 andra från Storbri
tannien. Som motprestation medgavs Storbritannien att under 
svensk eskort ta ut 90 000 ton tonnage genom Kogrundsrän
nan. 26
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Tyskarna satte sig under hösten i besittning av Dagö och Ösel 
och utträngde därmed den ryska flottan från Rigabukten. Detta 
försvårade de rysk/brittiska ubåtsoperationerna i Östersjön och 
medförde att handelskriget minskade längs den svenska kusten. 

Genom ryska revolutionen och det därpå följande vapenstil
leståndet mellan ryssar och tyskar på östfronten minskades 
spänningarna längs östersjökusten ytterligare. Minfaran längs 
hela vår kust förblev dock oförändrat stor. 

1918 

Finland hade i samband med den ryska revolutionen förklarat 
sig självständigt och den 5 januari erkändes Finlands självstän
dighet av Sverige. Finska inbördeskriget började i slutet av janu
ari. I samband därmed genomfördes tre svenska undsättningsex
peditioner till Mäntyluoto. 27 Avsikten med expeditionerna var 
att hemtransportera svenskar och övriga skandinaver. Nära 
1500 personer evakuerades. 

Genom den s k  Ålandsexpeditionen i februari 1918 evakuera
des det finska vita gardet från Åland till Sverige på svenska 
kölar. Sverige hade dessutom ett detachement infanteri på 
Åland för skydd av Ålands befolkning under tiden ryssarna 
evakuerades. 27 

På grund av brittiska mineringar i Helgolandsbukten började 
tyska ubåtar under 1917 ta vägen ut i Nordsjön via Kattegatt. 
För att störa även denna utfartsväg minerade britterna under 
våren 1918 i norra delen av Kattegatt mellan Herthas Flak och 
Tistlarna. Även tyskarna minerade i samma område i syfte att 
förhindra uppträdande med ytfartyg i området. Ingen av dessa 
mineringar kungjordes i förväg. De blev till mycket stort förfång 
för det svenska fisket på västkusten som i detta kritiska försörj
ningsläge var av mycket stor betydelse för landet. Svenska rege
ringen protesterade mot de utlagda mineringarna såväl i London 
som Berlin. Överenskommelse om gemensamma röjåtgärder 
träffades mellan Sverige, Norge och Danmark. 

Med anledning av den upptrappade krigföringen på västkus
ten och det relativa lugn som rådde i Östersjön ombaserades 
under maj kustflottans huvuddel till västerhavet. 

Under våren och försommaren 1918 tryggades så äntligen vår 
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Ålandsdetachementet - en bataljon ur Göta livgarde jämte en kulsprutepluton 
- marscherar in i Mariehamn den 2 mars J918 [ovan]. Bilden nedan visar
ryssarnas ilastningpå ångfartyget Baltic från Abo. De cirka 900 ryssarna nödga
des dock några daga,r senare - den I O mars - ge sig åt en tysk styrka som den 5
mars landstigit på Aland. [Foto: Anders Haeffners fotoalbum, MHA)



folkförsörjning genom två avtal med ententen. Modus-Vivendi
avtalet slöts i februari och Stora handelsavtalet i slutet av maj. 
Ententen garanterade genom de båda avtalen tillförseln av 
nödvändiga varor till Sverige mot att ententen fick befrakta 
svenskt tonnage upp till 400 000 ton dödvikt. Dessa avtal gällde 
fram till sommaren 1919. 

Inga ytterligare händelser av vikt inträffade i vårt närområde 
framtill vapenstilleståndet den 11 november 1918. 

Krigets länkar mellan handelssjöfart, fiske och örlogsflotta 

Under normala omständigheter, dvs före augusti 1914 fanns 
ganska få beröringspunkter mellan sjöhandel, fiske och örlogs
flotta. 

I och med krigsutbrottet uppstod mycket snart olika former av 
hot riktade mot handelsflottans fartyg och laster samt mot fis
ket. 

En god uppfattning om vad dessa hot bestod i erhålles genom 
att granska orsakerna till de fartygsförluster som inträffade i 
svenska farvatten under perioden 1914-20. Sammanlagt 94 far
tyg om mer än 52 000 br regton gick förlorade. Förlusterna 
orsakades av följande:28 

- Minsprängning 32 st 
Sänkta efter prejning 26 st 

-Brända 2 st 
Kollision med örlogsfartyg 2 st 

- Förlista p g a fyrsläckning 6 st 
- Uppbringade och prisdömda 14 st
- Okänd orsak 12 st 

Summa 94 st 

Att lägga märke till är att inget fartyg i vårt närområde blev 
torpederat eller sköts i sank. 

De åtgärder som vidtogs för att reducera fartygsförlusterna 
och hålla sjöfarten och fisket igång utgjorde nya och av kriget 
orsakade beröringspunkter mellan handelsflottan, örlogsflottan 
och fiskeflottan. De kan sammanföras under rubriken "Samver
kan till sjöss" och kommer längre fram att närmare granskas. 
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Fanns det då andra beröringspunkter än de som blev följden 
av händelseutvecklingen till sjöss? När det gällde personal, hade 
flottan från 1880-talet successivt gått över till ett värnpliktssy
stem. De värnpliktiga utgjordes i stort sett uteslutande av sjö
män och befäl från handelsflottan. 

Även reservbefälet kom från handelsflottan. Vid flottans be
redskapshöjning borde alltså personalproblem ha uppstått nå
gonstans. Denna gemensamma trånga sektor kan vara av intresse 
att närmare utreda. 

Vad avser gemensam materiel så fanns det i fredstid ingen 
sådan. Därem9t fanns en planläggning för att rekvirera eller 
förhyra en her del båtar från handelsflottan i händelse av krig. 
Detta är alltså ytterligare en gemensam sektor som kan vara värd 
att granska. 

Någon form av samverkan i ledningsorganisationerna borde 
också ha funnits om inte annat så för att samordna de övergri
pande frågorna. Även detta kommer att utredas närmare. 

Sammanfattning 

Vid krigsutbrottet i augusti 1914 mobiliserades flottan till sin 
helhet men demobiliserades till del redan i oktober, främst då 
äldre fartyg. Sjöhandeln lamslogs till en början men kom igång 
när staten började krigsriskförsäkra fartyg och laster. Under 
1915 och 1916 pågick ett intensivt handelskrig längs den svenska 
kusten. Ryska och brittiska ubåtar försökte stoppa tysk malm
trafik på svenskt territorialhav medan tyskarna främst genom 
prejning och uppbringning sökte få bukt med kontrabandstrafi
ken. Denna var livlig p g a goda vinstchanser. När ententen 
började föra ut sitt upplagda tonnage ur Östersjön kulminerade 
handelskriget genom att Sverige, efter tysk påtryckning, minera
de Kogrundsrännan och endast tillät passage av svenska fartyg. 
Denna åtgärd lugnade handelskriget i Östersjön men innebar 
indirekt att alltmer svenskt importgods kvarhölls i Storbritanni
en. Folkförsörjningen blev krisartad. Först efter regeringsskiftet 
våren 1917 lyckades man få till stånd ett avtal med ententen där 
britterna släppte visst svenskt tonnage mot att ententen fick 
föra ut ett antal fartyg genom Kogrundsrännan. Detta avtal 
följdes senare upp av två andra avtal där Sverige även fick ge 
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tillstånd till att ententen befraktade svenskt tonnage. Minkriget 
var intensivt under hela kriget från båda sidor och utgjorde det 
största hotet mot vår handelssjöfart och fiske. Särskilt hårt slog 
minkriget mot fisket på västkusten under 1918. 

De verksamhetsområden där samverkan kan ha förekommit 
mellan örlogsflottan, handelsflottan och fiskeflottan var: 

Ledningsorganisationen 
- Personalsektorn
- Materielsektorn
- Direktsamverkan till sjöss

Dessa områden skall i det följande närmare granskas. 

Samverkan inom ledningsorganisationen 
1914-18 

Örlogsflottan - Handelsflottan 

Redan inledningsvis kan konstateras att någon direktsamverkan 
mellan örlogsflottans ledning och handelsflottans olika rederier 
knappast förekom. Detta berodde dock mera på ledningens orga
nisation än på bristande vilja. De flesta ärenden där kontakt 
behövde tas mellan ett rederi och örlogsflottans ledning gjordes 
via kommerskollegium och finansdepartementet respektive sjö
försvarsdepartementet. 

Vid krigets början handlades sjöfartsfrågorna i Marinstaben 
av kommunikationsavdelningen. På grund av för hög arbetsbe
lastning delades kommunikationsavdelningen i juli 1915 i en 
operationsavdelning och en kommunikationsavdelning.29 Sjö
fartsärenden övertogs därvid av operationsavdelningen. Sjömi
nistern var alltså en viktig förmedlande länk mellan de bägge 
flottorna. Under första världskriget hade vi två sjöministrar. I 
den Hammarskjöldska ministären ingick skeppsredaren Dan 
Broström, en man som väl förstod den civila sjöfartens problem. 
Efter regeringsskiftet 1917 tillträdde sjöofficeren och socialde
mokraten Erik Palmstjerna. Han skrev så här om sin blivande roll 
som sjöminister: 30 
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Statsrådet Dan Broström, sjöminis
ter i den Hammarskjöldska ministä
ren 1914-1917. {Bild av efterträda
ren, Erik Palmstierna, s 195) 

"Min egen ställning är icke vidare trevlig. På ministerlistorna 
fungerar jag företrädesvis som sjöminister. Det vore ett fruk
tansvärt öde. Har jag en gång väl lyckats kränga Kungl. Flottan 
av mig - faktiskt har jag aldrig haft intresse åt det hållet - så 
skall jag dock nu exponeras att ta ansvar för ledningen av den
samma. Och alla mina gamla kamrater. Vilken situation1" 

En övergripande fråga som kom att engagera såväl marinsta
ben som redare, fartygschefer och befälhavare under hela kriget 
var frågan om utsträckningen av svenskt territorialhav. (Se bila
ga 1) Trots en mångfald skrivelser från Chefen för marinstaben 
till såväl Konungen som CSD bringades frågan aldrig till lös
ning.31 CMS var av den åsikten att Sverige borde anpassa sig till
de rådande verkliga förhållandena där vi tvingats acceptera tre
milsgränsen som gräns för de krigförandes mineringar och som 
gräns vid uppbringning av fartyg.32 Chefen för Öresundsavdel
ningen (ACÖ) som hade ansvar för bevakning i området Sölves
borg-Falkenberg ställde frågan på sin spets och krävde i oktober 
1915 svar på vad som gällde.33 Skulle Sverige hävda tre eller fyra
distansminuters territorialhav. Något entydigt svar kom dock 
aldrig. 
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I samarbete mellan marinstaben och Kommerskollegium utar
betades i början av 1915 ett tillägg till Svensk Skeppslista. Detta 
tillägg tog upp de delar ur Internationella Signalboken (ISB) som 
kunde vara användbara vid utbytande av signaler med utländska 
handels- och örlogsfartyg. Tillägget gavs ut främst med hänsyn 
till att mindre fartyg ej hade råd att inköpa ISB. Denna svenska 
åtgärd var i linje med motsvarande åtgärder i Danmark och 
Norge.34 

En annan övergripande åtgärd var införandet av neutralitets
beteckningar på neutrala handelsfartyg för att på så vis på stort 
avstånd markera handelsfartygets status. Initiativtagaren var en 
löjtnant vid Göteborgsavdelningen vid namn John Schi.issler. 
Nationalitetsbeteckningen bestod av breda blå/gula band måla
de på fartygssidorna från relingen ner mot vattenlinjen. Dessa 
kompletterades med fartygets namn och hemort i stora bokstä
ver längs sidorna. Neutralitetsbeteckningen kunde belysas nat
tetid. Den blev aldrig officiellt godkänd men såväl regeringen 
som krigsförsäkringskommissionen tog hänsyn till den och den 
ledde till efterföljd i andra neutrala stater. 35 Löjtnant Schi.issler 
fick Svenska Redareföreningens minnesgåva för initiativet. 36

Neutralitetsbeteckning på handelsfartyg - nationalitetsfärgerna samt fartygets 
namn och hemort med stora bokstäver målade på fartygsskrovet - praktiserades 
för första gången under första världskriget, här på ångfartyget Boren av Göte
borg. 
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För dåtidens sjöfart med dess begränsade navigationshjälpme
del, var fyrbelysningen längs kusten mycket viktig. För att för
svåra en invasion av Sverige, släcktes i stort sett samtliga fyr
skepp, fyrar och lysbojar vid krigsutbrottet i augusti 1914. Detta 
vållade stora olägenheter för svensk kustsjöfart och sedan läget 
klarnat tändes i slutet av augusti nästan samtliga fyrar igen. De 
som då förblev släckta var inseglingarna till Karlskrona och 
Fårösund samt Stora och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Fyrarna 
släcktes dock snart igen. Denna gången framförallt för att inte 
inbjuda till neutralitetskränkningar. Den 19 oktober utfärdades 
nådigt brev om att "samtliga fyrar, fyrskepp och lysbojar med 
lysvidd åt havet å rikets västra och södra kuster med tillhörande 
farvatten från Tistlarna till Ölands södra udde" tills vidare 
skulle hållas släckta. Vissa undantag gjordes i Öresund och på 
Sydkusten. 37 Dessa bestämmelser gällde sedan under större de
len av kriget. Under 1917 och 1918 tändes dock en del fyrar i 
Österrsjön sedan förhållandena där blivit lugnare. Från och med 
våren 1916 utlades heller inte fyrskeppen Kopparstenarna, Al
magrundet och Svenska Björn. Detta berodde på minfaran i 
området. 

Ett flertal strandningar blev följden av dessa fyrsläckningar. 
Kanske även en del olyckor, som ändå skulle inträffat, skrevs på 
de släckta fyrarnas konto. Olycka på grund av släckta fyrar 
ingick nämligen i statens krigsförsäkringsvillkor. 38 CMS avstyrk
te i flera fall framställningar från sjöfartshåll om att tända vissa 
fyrar. Bl a avstyrktes i november 1914 en begäran från Sveriges 
Redarförening om tändning av alla fyrar på syd- och västkus
ten39 samt en annan begäran från sjöfartsnämnden i Karlskrona 
om tändning av Utklippan och Godnatt.40 

Trots alla olägenheter som de släckta fyrarna innebar för 
sjöfarten kunde man även i sjöfartskretsar finna tecken på att 
man insåg nödvändigheten i åtgärden. Svensk Sjöfartstidning 
skrev i en artikel att sjöfarten hade tagit det nådiga brevet av 
den 19 oktober 1914 om förnyad släckning med jämnmod. Man 
ansåg att det var nödvändigt.41 

Tragedierna i krigets spår blev många. Här följer ett utdrag ur 
ett brev till CSD skrivet av redaren för tremastskonaren Fa
miljen. Hon strandade på Sandhammaren natten mellan den 19 
och 20 oktober 1914. Redaren berättad� att fartyget var på resa 
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mellan Köpenhamn och Karlskrona. Vid olyckstillfället befann 
sig fartyget på kryss från Bornholm mot svenska kusten. Där 
skulle Sandhammarens fyr pejlas. Trots klart väder kunde fyren 
inte upptäckas. Detta berodde på att den bara timmarna före 
hade släckts. Något meddelande om detta hade emellertid ej 
nått befälhavaren. Fartyget styrde allt närmare kusten tills det 
till slut strandade. Fartyget förstördes fullständigt i en storm 
under natten. En tillkallad bärgningsångare kunde ingenting 
göra. Redaren yrkade ersättning av staten för fartyget och ansåg 
att det inte "överesstämmer med rätt och billighet" att han 
skulle få lida för en av staten vidtagen åtgärd i det allmännas 
intresse. 

De övergripande samverkanssvårigheter som förekom mellan 
handelsflottan och örlogsflottan var inte särskilt framträdande. 
CMS fann dock anledning att, i ett brev till Konungen, framföra 
klagomål mot handelsflottans uppträdande gentemot örlogsflot
tan. Han skrev att svenska handelsfartyg uppträdde odiscipline
rat i sitt förhållande till örlogsfargyg. 42

- Uppenbar nonchalans av signaler
- Underlåtenhet att på uppmaning hissa flaggan
- Brytande av örlogsfartygs formeringar
- Störande av minsvepning

Han skrev vidare att befälhavarna på handelsfartygen visade 
brist på förståelse och respekt för uppmaningar och anvisningar 
som lämnades av svenska örlogsfartyg rörande med kriget sam
manhängande förhållanden. CMS ansåg det nödvändigt att vissa 
bestämmelser utfärdades angående svenska örlogsfartygs befo
genheter mot handelsfartyg. Han skrev också att den svenska 
handelssjömannen var mindre disciplinerad i sin uppfattning om 
och sitt uppträdande mot svenskt örlogsfartyg. Han bifogade ett 
förslag till ku1J.glig kungörelse. Denna kungliga kungörelse utfär
dades också senare under 1916.43 Den innehöll bestämmelser 
om: 

- Nationsflaggans hissande på handelsfartyg
- Underlättande åtgärder vid visitering
- Skyldigheter att stoppa vid prejning
- Brytande av formering
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- Avstånd från minsvepande fartyg
- Hindrande av skjutövning

Detta var alltså något av ett embryo till dagens sjötrafikkungö
relse där ovanstående bestämmelser i huvudsak finns kvar. 

Vad antagonismen, som CMS framställde den, mellan han
delsflottans och örlogsflottans personal föll tillbaka på har inte 
klart framgått. Det förhöll sig emellertid så att KMF var huvud
man för alla navigationsskolor. Sjöofficerare var rektorer för 
dessa skolor. Sjöofficerare och underofficerare fick dessutom 
styrmansbrev utan erforderlig sjötid. Man skrev i en artikel i 
Nautisk Tidskrift 1918: "Hur länge skall befälsutbildningen i 
handelsflottan vara beroende av denna styvmoder". 44

CMS riktade ytterligare kritik mot handelsflottan i augusti 
1916.45 Det hade uppstått en del rättstvister i samband med 
uppbringningar av svenska handelsfartyg. Var de eller var de 
inte innanför svensk tremilsgräns vid uppbringning? CMS skrev i 
ett brev till CSD att det var marinens erfarenhet att orts bestäm
ningen på handelsfartyg var dålig och ville att CSD skulle påver
ka kommerskollegium att utge cirkulär med följande innehåll. 

- Kompassen skall ofta justeras
- Pejlingar tas så ofta som möjligt. (Ungefärligt gjorda syftning-

ar frånräknas allt värde)
- Horisontella vinklar mätas

Lodning och dess värde bör beaktas
Om befälhavaren vid uppbringning anser sig vara innanför
svensk tremilsgräns skall han ankra och bestämma läge med
alla medel.

Huruvida detta cirkulär någonsin kom ut har inte kunnat utrö
nas. 

Under 1916 spreds vissa rykten i press och i riksdagen om att 
flottans neutralitetsvakt kostade· mer än den smakade. CMS 
skrev i ett brev till CSD att det vore önskvärt om CSD utfärdade 
en kommunike som talade om vad flottan dittills uträttat under 
det pågående kriget. Detta som en upplysning till allmänheten 
samt för att stoppa vidare ryktesspridning. Denna kommunike 
har inte kunnat spåras men en redogörelse över flottans hela 
verksamhet under kriget utgavs av Sjöförsvarsdepartementet 
1919 under rubriken "Flottans Neutralitetsvakt". 
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Örlogsflottan - Fiskeflottan 

Fisket var, som tidigare sagts, mycket viktigt under hela kriget. 
Det ökade dessutom i betydelse under det kritiska folkförsörj
ningsläget 1917-18. Marinstabens hållning till fisket var välvil
lig under hela kriget. Man ansåg att fisket skulle främjas på alla 
sätt. Bl a yrkade CMS bifall till vissa lättnader i de bestämmelser 
för fisket som länsstyrelsen i Blekinge hade utfärdat. Lättnader
na hade begärts av fiskeriintendenten i Blekinge.46

Avdelande av särskilt skyddsfartyg ur örlogsflottan för att 
skydda fisket behandlades flera gånger. Bevakningsfartyget Ska
gerack och förhyrda trålaren Carolina utgjorde under vissa tider 
sådana skyddsfartyg för fisket på västkusten. Deras skyddsupp
gift bestod främst i att oskadliggöra drivande minor på fiskeplat
serna.47 

Jordbruksdepartementet begärde under 1917 att särskilt far
tyg skulle avdelas för att övervaka fisket i Öresund. 48 CMS skrev
i sitt svar att alla fartyg i Öresundsavdelningen hade till uppgift 
att övervaka fisket och ingripa vid brott mot bestämmelserna i 
kunglig kungörelse av den 25 oktober 1907, angående fisket i 
farvattnen mellan Danmark och Sverige. 

Släckning av fyrarna medförde men också för fiskeflottan. 
Detta kom särskilt till uttryck i Öresund där vattnen var grun
da.49 

År 1918 stod fisket inför sitt största hot under hela kriget 
nämligen de tyska och brittiska mineringarna mellan Herthas 
Flak och Tistlarna. Snabba beslut krävdes för att organisera 
röjning. Denna samordning kom också till stånd. CMS åkte 
personligen ner till Göteborg för att träffa fiskeriintendenten. 
Riktlinjer för att samordna fisket med minsvepningsåtgärderna 
drogs här upp.50 Även representant för Göteborgsavdelningen 
deltog. 

Sammanfattning 

Samverkan mellan ledningsorganisationerna för örlogs-, handels
och fiskeflottan förekom under hela kriget men i mycket få fall 
som direktsamverkan. 

Gemensamma frågor som fick en tillfredsställande lösning var 
följande: 
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Genom att utdrag ur ISB gavs ut som tillägg till Svensk 
Skeppslista fick alla fartyg, svenska som utländska, handels
fartyg såväl som örlogsfartyg möjlighet att kommunicera med 
varandra. 

- Genom införandet av statens krigsförsäkring minskades re
darnas konsekvenser av de omfattande fyrsläckningar som
genomfördes.

- Genom införandet av neutralitetsbeteckningar kunde man,
även på stort avstånd och i mörker, markera ett handelsfar
tygs neutrala status.

Den fråga som tyvärr inte fick någon tillfredsställande lösning 
under hela kriget var frågan om svenskt territorialvattens ut
sträckning. Tre eller fyra distansminuter? Svaret blev tre och 
fyra distansminuter. 

De samverkanssvårigheter som förekom och då särskilt mellan 
handelsflottans och örlogsflottans personal, grundade sig på öm
sesidig misstro men även på viss toppridning och styvmoderlig 
behandling av handelsflottans personal från örlogsflottans sida. 

Dessa samarbetssvårigheter hade dock det goda med sig att 
vissa förhållanden i umgänget mellan handels- och örlogsflottan 
slutgiltigt reglerades. 

När det gällde fisket så fanns inom örlogsflottans ledning en 
insikt om denna närings betydelse. Det visades också både i ord 
och gärning. 

Samverkan inom personalsektorn 1914-18 

I detta kapitel kommer att diskuteras konsekvenserna av det 
faktum att handelsflottan och örlogsflottan vid beredskap och 
krig i stort sett använde sig av samma personal. 

Personella konsekvenser av mobiliseringen 1914 

Vid krigsutbrottet 1914 avstannade, som tidigare nämnts, så 
gott som all sjöfart helt. Detta p g a de osäkra förhållandena vad 
avser försäkringar, tillgång på kol, riskerna vid ett modernt 
sjökrig osv som uppkom. En annan betydande faktor som kom in 
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i bilden var att i takt med att handelsflottan ankom till hamnar
na, mönstrade sjöbefäl och sjöfolk av för att hörsamma inkallel
sen till krigstjänstgöring vid örlogsflottan och landstormen. På 
grund av att sjöfarten avstannade i stort sett samtidigt med 
mobiliseringen inställde sig folket på de olika mobiliseringsplat
serna snabbare och i större antal än väntat.51 Mobiliseringen av 
flottan förflöt alltså tillfredsställande trots viss brist på bl a 
kasernutrymmen och transportmedel. När alla fartyg och sta
tioner fått sin personal kunde ca 2 000 man direkt hemför
lovas. 52 CMS skrev att "övertaliga, förutom 100/o i reserv, skall 
hemförlovas. I första hand skall sådana värnpliktiga hemförlovas 
vilkas bortovaro medför men för det allmänna". 53 I detta fallet 
handelssjöfart och fiske. 

En uppskattning av den omsättning av sjöfolk som skedde i, 
hamnarna under augusti månad 1914 famgår av följande stati
stik från sjömanshusen:54

På- och avmönstrade sjömän augusti 1914 

Tid 

Vecka 1-2 
Vecka 3-4 

Avmönstrade 

5 206 st 
1 443 st 

Påmönstrade 

493 st 
2 540 st 

Det var alltså en markant avmönstringsvåg under de två första 
veckorna men även en ganska markant påmönstringsvåg mot 
slutet av augusti. 

Av de avmönstrade var 

431 befälhavare 
1 044 styrmän och maskinister 
2 266 däcksfolk 
1120 eldare 

345 kökspersonal 
5 206 

Med hänsyn till antalet avmönstrade befälhavare borde ca 400 
fartyg ur den svenska handelsflottan ha tagits ur trafik i början 
av augusti 1914. 

Gick då alla de avmönstrade till krigstjänstgöring? Den 15 
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augusti var antalet arbetslösa sjömän i respektive sjömanshus 
följande:55

Helsingborg 
Stockholm 
Härnösand 
Kalmar 
Malmö 
Sundsvall 
Visby 
Gävle 
Trelleborg 

200 
100 
80 
60 
60 
50 
50 
20 

5 
635 st 

Mobiliseringen tog alltså ganska många, men långt ifrån alla 
sjömän. När det gäller handelsflottans befäl förhöll det sig emel
lertid annorlunda. Det visade sig att befälsbrist snabbt uppstod i
handelsflottan. Den del av befälet som var under 30 år mobilise
rades till den sjögående flottan medan befälet i åldern 30-43 år 
mobiliserades till flottans landstorm. Redarföreningen skrev i en 
artikel i Svensk Sjöfarts Tidning att det dugligaste befälet i en 
krigssituation ombord i ett handelsfartyg var mellan 30-42 år. 
De tillhörde då åldersmässigt kategorin landstorm. Denna grupp 
användes ej för flottans behov utan tilldelades armens land
storm där de vanligen var föga användbara. De var till mycket 
större nytta för landet ombord på sina handelsfartyg. Samma 
synes förhållandet vara med övriga till flottans landstorm höran
de sjömän.56 

Även CMS yttrade sig till CSD i detta ärende.57 Han skrev att 
det inkommit ett stort antal ansökningar om frikallelse från 
krigstjänstgöring från värnpliktiga både tillhörande handelsflot
tan och fiskeflottan. Vad avser handelsflottan rörde det sig mest 
om befäl som inte hade kunnat ersättas med annan personal. 
Detta hade ibland inneburit att fartygen fått läggas upp. CMS 
ansåg att om allt handelsflottans befäl inkallades till krigstjänst
göring så skulle landets sjöfart lamslås. Han sade vidare att 
befälet behövdes i flottan men att landstormen kunde låta bli att 
kalla in handelsflottans befäl såväl som sillfiskare i Bohuslän under 
vinterfiske. Vad avser fiskarbefolkningen ansåg CMS att även 
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här behövdes deras sjömanskunskaper i flottan. CMS skilde på 
mob för neutralitetsskydd och mobilisering inför krig. Han ansåg 
att i krig kunde vi inte upprätthålla varken sjöförbindelserna 
med utlandet eller utsjöfisket medan det tvärtom under neutra
litet var mycket viktigt att detta skedde. Det beslutades senare i 
landförsvarsdepartementet, efter hörande av generalstabsche
fen, att vid sjömanshus inskrivna landstormsmän skulle frikallas 
från krigstjänstgöring i landstormen. Ansökan skulle ske i varje 
enskilt fall och beslut fattas av Kungl. Maj:t.58

Inkallelserna i augusti 1914 slog hårt även mot fiskeflottan. I 
en artikel i Svensk Sjöfarts Tidning kunde man läsa att i Falken
bergsområdet hade mobiliseringen tagit 2-3 man ur varje båt
lag.59 Dessa fiskade för tillfället sill med drivgarn. På grund av att 
denna sill till stor del var en exportartikel som under nuvarande 
förhållanden ej kunde skickas iväg, förlorade åtminstone dessa 
fiskare ingenting ekonomiskt av det uteblivna fisket. Fisket 
drabbades alltså i dubbel bemärkelse. Dels av mobilisering, dels 
av inställd export. 

Under andra hälften av augusti kom sjöfarten igång igen trots 
befälsbristen. En orsak till att man fick ihop tillräckligt med 
befäl kan ha varit de hemförlovningar som flottan gjorde efter 
genomförd mobilisering. Dessa skulle ju enligt CMS prioritera 
det allmännas bästa. Det kan också ha berott på att handelsfar
tygen vid denna tid var personalstarkt bemannade och kunde gå 
även med vissa reduceringar i besättningslistorna samt p g a 
uppmönstringar av befäl. En hel del av befälhavarna torde för 
övrigt ha varit för gamla att inkallas till krigstjänst. 

Faktum kvarstod att sedan sjöfarten väl kommit igång och det 
visat sig att kriget medförde goda vinstchanser för sjöfarten, gick 
verksamheten för högtryck i de svenska hamnarna. 60 Detta be
kräftades också av en artikel i Nautisk Tidskrift i november 
1914. Man skrev att frånsett minfaran har sjöfarten i stort sett 
hittills fortgått obehindrat på våra mest anlitade trafikleder.61 

Inkallelser bland sjöbefälet 

Från mitten av oktober 1914 minskades, som tidigare omtalats, 
flottans rustningsgrad. Äldre och långsammare fartyg demobili
serades och motsvarande personal hemförlovades. Denna åtgärd 
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borde ha förbättrat personalläget för såväl handels- som fiske
flottan. 

Under resterande del av kriget hölls örlogsflottan med personal 
genom62 

1. Inkallelse av normal årsklass till tjänstgöring
2. Förlängning av kontrakt för stammanskap
3. Inkallelse av andra årsklasser till krigstjänstgöring

Man kom alltså även i fortsättningen att kalla in handelsflottans 
befäl dock i betydligt mindre omfattning än under den första 
mobiliseringen. 

I sjöfartskretsar förekom under hela kriget en diskussion om 
befälsbristen i handelsflottan och vad denna berodde på. Ma
rinstaben följde en ganska mjuk linje och ville underlätta för 
sjöfarten med flera undantag vid inkallelse av personal. CMS 
skrev i maj 1915 i ett yttrande till CSD angående inkallelser av 
sjökaptener att han ansåg att dessa inkallelser kunde medföra 
svårigheter för sjöfarten.63 Tillgången av för sjöfart icke in
mönstrade befäl torde vara mycket obetydlig. 

Nautisk Tidskrift skrev ungefär samtidigt att den "skenbara 
brist" som gjort sig gällande under vintern och som skyllts på 
navigationsskolorna hade kriget som sin egentliga orsak. 64 Dels 
fanns det befäl som inte ville gå till sjöss under nuvarande 
förhållanden och dels tog mobiliseringen en avsevärd del av 
befälet från handelsflottan. 

I början av 1917 infordrade kommerskollegium ett utlåtande 
angående befälsbristen i handelsflottan från resp sjömanshusdi
rektion.65 I Göteborg hade man t ex ej kunnat få fram 65 
styrmän och 13 maskinister under 1916. Som orsak angav man 

Mobilisering vid flottan 
Riskfyllda resor (den som inte måste gå ut gjorde det inte). 

Svenska Fartygsbefälsföreningen skrev i ett brev till Konungen 
och Kommerskollegium att 

- Ingen verklig befälsbrist föreligger
Orsakerna till befälsbristen nu är
. Inkallelserna och deras längd
. Riskerna till sjöss
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Vissa tecken tydde också på att befälhavarna utnyttjade befäls
bristen till att skaffa sig ett intyg från sjömanshusen att något 
behörigt befäl ej stod att få. Han fick då, enligt fartygsinspektio
nens regler, segla ändå. Man slapp hyran för en styrman eller 
maskinist och kunde ytterligare öka förtjänsten. 

Att goda tider rådde inom sjöfarten för den som var villig att 
ta risker kunde man även fr o m  1915 märka genom att rekryte
ringen av reservofficerare stadigt minskade. 66 Reservofficerarna 
till flottan rekryterades då uteslutande bland handelsflottans 
befäl. CMS ville uppmuntra reservofficerarna och framtog ett 
förslag om att den som blev reservofficer skulle, efter utbildning
en, ha företrädesrätt till vissa befälsbefattningar inom handels
flottan. Förslaget renderade i ett utredningsuppdrag från Kungl 
Maj:t till CMS och Kommerskollegium att utreda om reservoffi
cerare i flottan och kustartilleriet kunde beredas företräde i 
rederier som beviljats statliga rederilån.67 Förslaget kritiserades 
hårt från handelssjöfartens sida och betecknades som ännu ett 
utslag av toppridning från örlogsflottans sida. 

Under första delen av kriget såldes en hel del svenskt tonnage 
- så mycket att regeringen fann sig föranlåten att gå in och
förbjuda all vidare försäljning av sådant.68 Denna utförsäljning
borde emellertid ha förbättrat befälsläget i handelsflottan.

Det kan konstateras att om de omfattande inkallelser, som 
gällde under början av augusti 1914, fortsatt en längre tid hade 
detta säkerligen lamslagit en stor del av svensk sjöfart främst 
beroende på befälsbrist. Med de lättnader som kom genom den 
första styrda hemförlovningen, genom deldemobiliseringen i ok
tober, genom beslut om frikallelse efter ansökan för landstorms
män, samt genom en i övrigt ganska generös frikallelse och 
anstångspolitik gentemot handelsflottans befäl, kunde sjöfarten 
fortgå i stort sett obehindrad. Detta trots att en del ej inkallat 
befäl fann riskerna i handelsflottan för stora för att mönstra på. 
Det faktum att sjöfarten från 1917 minskade alltmer medförde 
även att disponibelt sjöbefäl räckte till. 

Inkallelser bland sjöfolket 

Under de studier som ligger till grund för denna utredning har 
inte påträffats någon notering om att sjöfolket (matroser, eldare, 
kökspersonal) skulle ha varit någon bristvara under kriget. 
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Varje sjömanshus var ansvarigt för rullföring av värnpliktigt 
sjöfolk. Det var via sjömanshusen som inkallelser skedde. CMS 
ville ändra något på denna organisation och föreslog 1915 att 
man borde gå över till en mera centraliserad administration av 
värnpliktigt sjöfolk. Han ville att endast ett fåtal sjömanshus 
skulle handha värnpliktsärenden och i dessa sjömanshus skulle 
all handläggning av värnpliktiga ske i speciella värnpliktsde
taljer. 69 

I samband med att den värnpliktige sjömannen inkallades till 
krigstjänstgöring var det sjömanshusets skyldi_ghet att se till att 
han inte samtidigt mönstrade på något fartyg i handelsflottan 
och på så vis undandrog sig inkallelsen. I praktiken innebar detta 
att sjömannen kunde få gå utan arbete under ganska lång tid 
från det inkallelseordern kom till sjömanshuset och sjömannen 
därmed avstängdes från påmönstring fram till att inkallelsen 
verkställdes. Sjöfolket klagade över detta partiella yrkesförbud 
via Sjömansunionen till Kommerskollegium och CSD. CMS 
skrev i sitt yttrande att sjömän borde få mönstra på för kortare 
resor som ej hindrade inkallelse.7° Kommerskollegium uttalade i 
sitt svar att sjömanshuset inte i onödan skulle hindra sjömännen 
i sin yrkesutövning.71

Man kan alltså säga att inkallelserna förorsakade sjöfolket en 
del onödigt inkomstbortfall på grund av brist på flexibilitet i 
inkallelsesystemet. 

I övrigt fick sjöfolket tillhörande landstormen i likhet med 
befälet anstånd eller frikallelse efter ansökan. 

Vad gällde frikallelser i övrigt tillämpade man en betydligt 
mer restriktiv politik gentemot sjöfolket än mot befälet. Detta 
förfarande mötte inget motstånd i sjöfartskretsar. 

Inkallelser bland fiskarbefolkningen 

Den första mobiliseringen drabbade, som ovan nämnts, även 
fisket. Efter genomförd hemförlovning och partiell demobilise
ring kom fisket igång igen. Fisket kunde sedan hållas igång 
tämligen obehindrat trots inkallelserna. För fisket blev minorna 
en större fara än personalbristen. Under senhösten 1914 inkom 
till CSD från fiskerimyndigheter på västkusten farhågor om att 
det på grund av personalbrist ej skulle gå att genomföra vinter-
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sillfisket. CMS krävde då in uppgifter på hur många bohuslänska 
sillfiskare som berördes av de inkallelser som skulle ske i novem
ber 1914.72 Marinstaben var beredd att tillstyrka uppskov för 
dessa i ett år. Det visade sig dock att endast ett litet fåtal fiskare 
berördes och dessa beviljades ej uppskov. 73 De flesta andra an
sökningar från enskilda fiskare om anstånd eller frikallelse av
styrktes också. CMS åsikt om att flottan behövde fiskarnas 
sjömanskunskaper kom här till uttryck.57 Att fisket klarade sig 
så relativt obehindrat förbi alla inkallelser kan ha berott på att 
när någon i båtlaget blev inkallad kunde man antingen klara sig 
utan denne eller ta in någon annan. Det torde med hänsyn till 
det föregående inte ha varit allt för stort manfall i fiskelagen från 
början av november 1914 och framåt. 

Sammanfattning 

Flottans mobilisering och det mer eller mindre panikartade sjö
fartsstoppet sammanföll i tiden. Flottan fick därför all personal 
man behövde och kunde dessutom hemförlova 2 000 man. Dessa 
hemförlovningar skulle prioriteras till samhällets bästa. 

I samband med mobilisering var det främst befälsbristen som 
gjorde sig gällande i handelsflottan. Det man retade sig på i 
sjöfartskretsar var att handelsflottans mest dugliga befäl inkalla
des till hären via flottans landstorm. Denna fråga fick emellertid 
så småningom en lösning. 

Även fisket drabbades av mobiliseringen och många båtlag 
fick inställa sin verksamhet. Sjöfarten återupptogs efter ca 2 
veckor trots mobiliseringen. Den kom snabbt upp i nästan full 
effekt. Detta berodde bl a dels på flottans hemförlovningar, dels 
på de stora vinstchanserna och de uppluckrade bemanningsbe
stämmelserna som gav utrymme för improvisationer, mindre 
besättningar, färre befäl och äldre befälhavare. 

Handelsflottans befälsbrist diskuterades under hela kriget. 
Trots befälsbrist kunde sjöfarten fortgå ganska obehindrat. Ma
rinen hjälpte till, direkt eller indirekt, att genom olika åtgärder 
minska befälsbristen. Dessa åtgärder var: 

- Hemförlovning av överflödig personal
- Efter ansökan, frikallelse för landstormsmän

Partiell demobilisering
- Generös anstånds- och frikallelsepolitik
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Andra orsaker till att befälsbristen ej blev den gränssättande 
faktor den kunde blivit var: 

- Utförsäljning av svenskt tonnage
- Ökande externa svårigheter för sjöfarten

Sjöfolket var under kriget ingen trång sektor för handelsflottan. 
Sjöfarten var lönsam och många ville säkert pröva på. Ett tung
rott inkallelsesystem som tvingade sjöfolket att vara iland långa 
tider i väntan på inkallelse, orsakade inkomstbortfall och viss 
irritation. Problemet uppmärksammades dock och rättades till i 
görligaste mån. 

Efter den partiella demobiliseringen i oktober 1914 drabbades 
fisket ganska marginellt av inkallelserna till flottan. Detta trots 
att marinen förde en relativt kärv frikallelse- och anståndspolitik 
gentemot fiskarna. Detta kan ha berott på en god flexibilitet i 
båtlagen och tillgång till annan arbetskraft. Minorna blev för 
fisket ett mycket större hot än personalbristen. 

Samverkan inom materielsektorn 

1914-1918 

I detta kapitel redogörs för de planer som fanns för utnyttjande 
av materiel från handelsflottan vid en mobilisering. Vidare redo
görs för de förhyrningar och rekvisitioner av fartyg som verkligen 
gjordes under kriget. Även den materielsamverkan som ligger 
utanför området förhyrda fartyg berörs kort. 

Mobplaner avseende fartyg från handelsflottan 

Trots det stora antalet stamstridsfartyg som örlogsflottan dispo
nerade 1914 fanns det en ganska omfattande planläggning för 
att i händelse av krig kunna disponera fartygsmateriel från han
delsflottan. Det rörde sig främst om mindre fartyg såsom bogser
båtar. De var tänkta att användas som bevakningsbåtar och 
arbetsbåtar vid sjöpositionerna samt för isbrytning, transporter, 

150 



minfällning m m. En lista på de fartyg som var planerade att 
användas i händelse av krig såg ut enligt följande:74

1 st Vattenbåt 
40 st Hjälpvedettbåtar typ I 

2 st Lysmaskinbåtar 
2 st Hjälpminfartyg 

13 st Hjälpkanonbåtar 
19 st Transportfartyg 
10 st Hjälpvedettbåtar typ II 
14 st Övriga fartyg (isbrytare, lasarettfartyg, sjuktransport, dy-

keri) 
101 fartyg 

Det var alltså ganska omfattande planer för inhyrning och rekvi
sition. Fullt ut mobiliserad var säkert ovanstående organisation 
också mycket personalkrävande. Den var tänkt för en krigssitua
tion med allmän mobilisering och kom, som framgår av det 
följande, ej att utnyttjas under neutralitetsvakten mer än till en 
liten del. 

Fartyg frän handelsflottan förhyrda vid mobilisering 1914 

Den 3 augusti 1914 mobiliserades flottan.75 I mobiliseringsor
dern för flottan gjordes den inskränkningen att den materiel 
som för marinens bruk skulle rekvireras från handelsflottan ej 
skulle tas i anspråk. 76 Trots denna order förhyrdes ett antal 
fartyg från handelsflottan. Detta kan ha berott på att HBK den 5 
augusti till Konungen anmälde att det rådde stor brist på båtar 
lämpade att upprätthålla kommunikationerna mellan kustflot
tans mest avlägsna fartyg samt på bogserbåtar.77 HBK skyllde 
denna brist på att materiel från handelsflottan undantagits i 
mobiliseringsbeslutet. I ett kungligt brev av den 18 augusti 1914 
reglerades slutligen att "materiel från handelsflottan må utan 
begränsning tagas i anspråk och rustas i den form som bestäms i 
kommandoväg". 78 

I början och mitten av augusti förhyrdes alltså ett antal fartyg 
från handelsflottan för bruk inom örlogsflottan. VCK förhyrde 
fartyg för Karlskronaavdelningens och Göteborgsavdelningens 
räkning. För Kustflottan och Stockholmseskadern förhyrdes föl
jande fartyg. 79 
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För Kustflottan 

Typ Namn 

Hjälpvb typ I Othilia 
" Drott 
" Hercules 
,, Fix 
,, Antrax 
" Gulleck 

----- ----

Lysmaskinbåt Bore 
" Castor 

Vattenbåt Grogg I 

För Stockholmseskadern 

Sjöposition/typ 

Arholma 
(AH) 
Vb typ I 

Botveskär 
(BS) 
Vb typ I 

Eknö 
(EÖ) 
Vb typ I 

Gålö 
(GÖ) 
Vb typ I 

Namn 

Ferm 
Vigor 
Eol 
Sigfrid 

Framåt 
Viken 
Sandhamn 

Vidar 
Gylfe 

Hero 
Pampus 
Oden I 
Frigga 

Ägare Byggår 

Sthlm tp och bogs AB 1900 

Rederi AB Freja 1914 

Sthlm tp och bogs AB 1874 

Rederi AB Freja 1898 

Sthlm tp och bogs AB 1890 
" 

1892 
----- ----- -----

Landskrona stad 
Trelleborgs Ångfartygs 
Nya AB 

Ångbåts AB Grogg Sthlm 

Ägare 

Sthlm stads renhållningsverk 
Sthlm stads byggnadskontor 
Rederi AB Freja 
Karlholms bruk 

---- ----

Vifsta varv 
Sthlm tp och bogs AB 

" 

Sthlm tp och bogs AB 

Sthlm tp och bogs AB 
" 

1899 

1875 

1884 

Byggår 

okänt 
1900 

1904 

1905 
----

1983 

1865 

1871 

1863 

1874 

1874 

1874 

1872 

1883 

De sjöpositioner som omtalas ovan var underställda Chefen för 
Stockholmseskadern. Vad avser de av VCK förhyrda fartygen 
finns inte lika detaljerade uppgifter. För Karlskrona fästning 
förhyrdes emellertid i början av augusti följande fartyg. 80
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Typ Namn Ägare Byggår 

Transportfartyg Corfitz 
Gluckauf 

Emma Fernström 1889 
Trelleborgs Ångfartygs Nya AB 1871 

Vedettbåtar Isbjörn 
Thor 
Björn 

Red AB Norden 
Sidney Boldt Landskrona 
Oregistrerad 

1894 
1904 
Okänt 

VCK beordrades av Kungl Maj:t att förhyra eller rekvirera 8 st 
vedettbåtar för Göteborgsavdelningens räkning. Vilka dessa var 
har varit svårt att utröna. Sommaren 1915 tillhörde emellertid 
följande 6 vedettbåtar Göteborgsavdelningen. 81 

Under depåfartyget Pb Thordön vb Torsten 
Thor 
Axel 

Under depåfartyget Pb Tirfing vb Tyr 
Albert 
Gustav 

Ovanstående vedettbåtar kan vara sex av de åtta som förhyrdes 
hösten 1914. 

För positions befälhavaren i Fårösund förhyrdes bogserångaren 
Uranus främst med uppgift att upprätthålla förbindelserna med 
Gotska Sandön. 80 

Redan tidigt under augusti 1914 kom ett beslut på att när de 
sjötransportmedel som rekvirerats från handelsflottan inte läng
re behövdes skulle de återställas till resp ägare.82 

I samband med den partiella demobiliseringen i oktober 1914 
återställdes också de flesta fartygen till sina respektive ägare. 
När det gällde avrustning av de förhyrda fartygen har det varit 
svårt att skapa en helhetsbild. Vissa fartygsöden har dock kun
nat följas. 
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Namn 

Castor 
Fix 
Bore 
Drott 
Hercules 
Vidar 
Vigor 

Vidare öden 

Avrustades 4 nov 191483 

83 

83 

Kolliderade och sjönk 27 september 1914 
Avrustades vintern 191584 

Avrustades 24 september 191585 

Till Öresundsavdelningen 
Avrustades först mars 191886 

Statsmakterna ville vid mobiliseringen 1914 undanta handels
flottans materiel. Skälet till detta var troligen att man ville vålla 
den civila sjötrafiken så små avbräck som möjligt. Det visade sig 
emellertid att det var svårt att genomföra mobiliseringen utan 
tillgång till framför allt sjötransportresurser och bogserbåtar. 
Sjöfarten låg i detta läge i stort sett nere. Behovet av t ex 
bogserbåtar i hamnarna torde ha varit ringa. De inhyrningar som 
gjordes borde alltså inte ha vållat sjöfarten några allvarliga stör
ningar. Inga klagomål över inhyrningarna har heller kunnat på
träff as. De marina myndigheterna verkade dessutom medvetna 
om att de inhyrda fartygen även behövdes inom ordinarie verk
samhet och behöll dem endast den tid de behövdes för mobilise
ringens genomförande. 

Fartyg från handelsflottan förhyrda senare under kriget 

Sedan mobilisering och partiell demobilisering hade genomförts 
under hösten 1914 förekom under resten av kriget inga mera 
omfattande inhyrningar av fartyg från handelsflottan. För speci
ella ändamål eller uppgifter inhyrdes dock diverse fartyg, för 
längre eller kortare tid, under hela kriget. Här nedan kommer 
några exempel. 

Minsökning längs västkusten 

I februari 1915 träffades en överenskommelse mellan Sverige, 
Danmark och Norge om rapporteringsskyldighet till varandra 
angående drivande minor. Statens bevakningsfartyg Skagerack 
samt en förhyrd trålare som hette Carolina utskickades under 
vårvintern på minspaning i Skagerack och Kattegatt. 87
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Carolina ingick i Göteborgsavdelningen under mars 1915. 
Hon avrustades därefter och återställdes till ägaren. Bevaknings
fartyget Skagerack kvarstod i Göteborgsavdelningen till den 30 
juli 1915. Under våren 1916 genomförde Skagerack ytterligare 
en minsökningsexpedition.88 Ingen uppgift om medverkande 
trålare finns detta år. 

Vedettbåt till Gotland89

Under 1915 förekom flera irriterade skrivelser mellan CMS och 
positionsbefälhavaren i Fårösund. Anledningen var att man 
hade svårt att få fram en lämplig båt att sköta transporterna till 
Gotska Sandön. Den planerade bogserbåten Greb hade av vissa 
skäl ej kunnat förhyras och ersättare blev bogserångaren Uranus. 
Kontraktet med Uranus fick senare, av ej angivna skäl, annule
ras. Livbåten Drottning Viktoria lånades då av "Sällskapet för 
räddning av skepps brutna". Denna livbåt krävdes åter i juni 
1915. Positionsbefälhavaren hade fått in en offert från Helsing
borgs Ångslups AB om att få inhyra deras bogserbåt Björn. Detta 
alternativ tyckte emellertid CMS var alltför dyrt. Hur historien 
slutade framgår tyvärr inte. 

Bevakningsf artyg i Öresund 

Öresundsavdelningen bildades på våren 1915. Från början be
stod avdelningen av ett fartyg nämligen kanonbåten Skuld. Efter 
hand utökades den bl a med flera inhyrda fartyg. För att kunna 
ta igenom segelfartyg i Kogrundsrännan krävdes bogsering. Bog
serbåtarna Willy och Vigor ingick i Öresundsavdelningen under 
lång tid. Vigor fram till mars 191890 och Willy var kvar ännu i 
oktober 1918. 

Malmö stads isbrytande bogserbåt Bore inhyrdes till Öre
sundsavdelningen i april 1916 som ersättare för torpedkryssaren 
Claes Uggla.91 Bore blev kvar i Öresundsavdelningen som bog
serbåt och isbrytare under hela kriget och var dessutom under 
en tid avdelningschefsfartyg. Hon gick under benämningen 
hjälpkanonbåt. Beväpningen utgjordes av 2 st 57 mm kanoner. 
Besättningen uppgick till 43 man. 

I samband med att tyskarna i februari 1916 minerade i Öre-
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sund intilf svensk tremilsgräns bemyndigades ACÖ att förhyra 
två bogserbåtar för minsvepning i Kogrundsrännan.92

I och med den svenska mineringen av Kogrundsrännan på 
sommaren 1916 tillstyrkte CMS ett förslag från Redarförening
en om kostnadsfri bogsering för segelfartyg i Kogrundsrännan. 
Fyra bogserbåtar skulle förhyras och ställas till ACÖ förfogan
de.93 Vilka dessa totalt sex bogserbåtar var är svårt att fastställa.
I Öresundsavdelningen ingick från och till under 1916 följande 
bogserbåtar 

Namn 

Färdig 
Trelleborg SJ 
Isbjörn 
Flintrännan 

Hemort 

Helsingborg 
Trelleborg 
Norrköping 
Malmö 

Anm 

from 7 augusti 191694 

95 

from l nov 1916 96 

95 

Eskort åt svenska trälastade fartyg 

I början av juli 1917 inkom till marinstaben en önskan från 
svenska Trävaruexportföreningen om särskild eskort för svenska 
trälastade fartyg från Östersjön till västerhavet innanför svensk 
tremilsgräns.97 För genomförande av eskorten föreslog CMS att
4 st stora trålare skulle förhyras. Dessa skulle genomföra eskor
ten från Landsort till Göteborg. De fyra trålarna var98 

Namn Ägare Byggår Anm 

Laxen Häller & Odenb erg 1896 tilldelad HBK 
Ejdern Fiskeri AB Ejdern 1891 Il 

Tomten Westerb erg & Berglund 1891 " 

Gunnar Fiskeri AB Sälen 1890 tilldelad ACG 

En anledning till att dessa trålare förhyrdes var att man ville 
begränsa slitaget på torpedbåtar och vedettbåtar samt minska 
kolförbrukningen. 98 1917 var ett kritiskt år även för kolimpor
ten. 

Laxen och Ejdern återställdes till sina ägare i mitten av de
cember 1917.99 Gunnar kvarhölls i Göteborgsavdelningen till i

början av mars 1918. 100 Angående Tomten saknas uppgift om 
när hon återställdes. 
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Svenska expeditioner till Finland vintern/våren 1918 101

I samband med de tre svenska evakueringsexpeditionerna till 
Mäntyluoto samt den s k Ålandsexpeditionen förhyrdes ett 
antal svenska ångare som transportfartyg samt Stockholms stads 
bägge isbrytare. 

Till de tre Mäntyluotoexpeditionerna förhyrdes Stockholms 
Isbrytaren II (sedermera St. Erik) samt de bägge ångarna Heim
dal och Vineta. Under den tredje expeditionen till Mäntyluoto 
råkade ångaren Vineta ut för packis och sjönk den 25 februari 
sedan passagerare och besättning räddats till Isbrytaren IL 

För Ålandsexpeditionens olika turer ingick följande förhyrda 
fartyg. 

Namn 

Isbrytaren 
Isbrytaren II 
Heimdal 
Runeberg 
Södra Sverige 
Luelå 
Sundsvall 
V estmanland 
Sehlstedt 

Ägare 

Stockholms stad 

Stockholms Rederi AB Svea 
Ej registrerat 
Stockholms Rederi AB Svea 

Ej registrerat 
" 102 

Ytterligare förhyrning av fartyg förekom som t ex ett antal för 
minsvepning i Ålands hav under 1916. Några namn på dessa 
fartyg har dock inte återfunnits. 

Förhyrning av fartyg från och med oktober 1914 och resteran
de del av kriget företogs på grund av uppkommet specifikt 
behov. Antalet förhyrda fartyg var relativt sett ganska litet. 
Detta hade säkert sin orsak i den tillfredsställande tillgången på 
stamstridsfartyg. Neutralitetsvakten slet dock hårt på de mindre 
stamstridsfartygen och mot slutet av kriget när dessutom koltill
gången var dålig, ersattes stamstridsfartyg då och då med förhyr
da fartyg såväl i bevaknings-, eskort- och minröjningstjänsten. 

Övrig materielsamverkan 

Förutom fartygsförhyrning förekom även en del övrig materiel
samverkan. Drivande minor var ett stort hot. På framställan från 
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Sveabolagets "Heimdal" förhyrdes för Ålandsexpeditionen. 

fartygsbefälhavarna utlämnades från statens förråd gevär och 
ammunition för att handelsfartygen skulle kunna beskjuta mi
norna och därmed få dessa att detonera. 103 

I mobplanerna fanns upptagna två st hjälpminfartyg. Dessa 
var ångarna Gauthiod och Svithiod tillhöriga Stockholms Rederi 
AB Svea. CMS föreslog CSD att undersöka om de bägge Trelle
borgsfärjorna Gustav V och Drottning Victoria kunde använ
das. 104 En av anledningarna till att Gauthiod och Svithiod en
dast var begränsat användbara som minfartyg var, enligt CMS, 
att de saknade minräls. CMS hemställde i en skrivelse till KMF 
att två st under byggnad varande Sveaångare redan i bygget 
skulle förses med minräls. 105 Resultatet av denna skrivelse har ej 
kunnat kontrolleras. 

Det fanns under 1915 i marinstaben vissa planer på att försö
ka konvertera en ångare tillhörande Rederi AB Sverige-Norden 
till en s k auxilärkryssare. 106 Den skulle då beväpnas med 8 st 12 
cm kanoner och få maxfart 21 knop. Planerna realiserades aldrig. 

Ett fall av omvänd fartygsförhyrning inträffade år 1916. 107 

Flottans ångare Ran utlånades då till en Spetsbergsexpedition. 
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Fartyget visade sig dock vara alltför dåligt. Expeditionen lämna
de Tromsö den 22 juli med kurs mot Spetsbergen, men måste 
redan två dagar senare vända. Man tvangs byta fartyg till den 
isförstärkta träångkorvetten Laura för att kunna fortsätta sin 
resa. 

Till sist en sorglustig hisoria hämtad ur Svensk Sjöfarts Tid
ning.108 Den handlar om den av flottan förhyrda vedettbåten 
Drott som den 27 september 1914 kolliderade med ångaren 
Norra Sverige i Kodjupet utanför Waxholm. Norra Sverige var 
på ingång mot Stockholm och Drott på väg ut till flottan med ca 
100 st återvändande permittenter. Norra Sverige rände rakt på 
Drotts bog. Kaptenen på Norra Sverige beordrade sakta framåt 
för att med stäven täcka hålet i Drott. Det visade sig dock 
lönlöst. Drott sjönk mycket hastigt och de som ej hann över till 
Norra Sverige fick kasta sig i sjön. Alla blev dock räddade och 
förda in till W axholm. Befälhavaren på Drott var "en bevärings
man Sjöström" styrman i Sveabolaget. 

Av ovan beskrivna övriga materielsamverkan var det främst 
möjligheten för handelsfartygen att med bra vapen från kronan 
bekämpa drivande minor som fick någon betydelse. Drivminor 
var ett stort hot och det krävdes mausergevär med helmantlade 
kulor för effektiv bekämpning. 

Sammanfattning 

Planer fanns år 1914 för en omfattande förhyrning och rekvisi
tion av fartyg från handelsflottan. Dessa kom p g a krigets natur 
och den goda tillgången på stamstridsfartyg endast att utnyttjas 
till en del. De förhyrningar av fartyg som gjordes vid mobilise
ringen och under resterande del av kriget kan inte sägas ha varit 
till något större förfång för sjöfarten. En mera omfattande för
hyrning hade utarmat handelsflottan på främst dess befäl och på 
så vis kunnat förorsaka sjöfarten allvarlig skada. De förhyrningar 
som nu gjordes får istället anses ha främjat sjöfarten. Det var ju i 
mångt och mycket de förhyrda fartygen som möjliggjorde sjöfart 
förbi Falsterbo. 
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Samverkan till sjöss 

I detta kapitel kommer att belysas den direktsamverkan som 
förekom till sjöss mellan handels-, örlogs- och fiskeflottorna. 
Själva Neutralitetsvakten kommer endast marginellt att beröras 
emedan den finns beskriven på annat ställe. 109 Totalt förekom 
under kriget ett hundratal neutralitetskränkningar av olika slag. 

Sjöräddning och undsättning 

Som nämnts tidigare utsattes inget fartyg i vårt närområde för 
beskjutning eller torpedering utan varning. Minkrigföringen 
längs hela vår kust var däremot omfattande. Minhotet var störst 
i Öresund, Ålands hav, Norra Gotska Sjön samt Norra Kvarken. 
Under 1918 även i Norra Kattegatt. Det var även i dessa områ
den som minorna krävde flest offer. Ganska snart uppmärksam
mades också hotet från drivande minor. Dessa kunde, med 
hänsyn till det stora antalet utlagda minor, uppträda var som 
helst. Flottans bevakningsfartyg fick här en viktig roll som sjö
räddare både efter minsprängningar och efter uppbringade och 
sänkta fartyg. Vid sänkning av uppbringade fartyg sattes ofta 
besättningen i en livbåt och fick klara sig bäst de kunde. Även 
fiskeflottan medverkade i denna sjöräddning framförallt under 
1918 på västkusten. 

Ett exempel på att kriget vid denna tid fortfarande hade vissa 
mänskliga drag kan vi hitta i tillvägagångssättet vid ångaren 
Mercurs sänkning i Kattegatt i oktober 1916. 110 Efter prejning 
och visitation av en tysk ubåt förklarade ubåtschefen att ånga
ren skulle sänkas. Befälhavaren protesterade och ville gå med 
prisbesättning till Tyskland. Ubåtschefen svarade att det hade 
man inte tid med utan att Mercur skulle genast sänkas. Man fick 
10 minuter på sig att gå i livbåtarna. Sprängbomber placerades 
ombord och antändes. Efter sprängning gick ångaren till botten 
inom tre minuter. Ubåten tog livbåten på släp in mot Skagen. 
Snart fick emellertid ubåten syn på en annan ångare varvid 
livbåten släpptes. Den tog sig bort mot en svensk fiskebåt, Axel, 
som tog ombord besättningen och gick mot Göteborg. 

En mera makaber bärgningsoperation genomfördes i samver
kan mellan handels-, fiske- och örlogsflottorna efter det stora 
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Skageracksslaget på sommaren 1916. Cirka 14 dagar efter slaget 
fördes otaliga lik med vind och sjö mot den svenska bohuskus
ten. De samlades ihop med hjälp av kustbefolkningen och de 
flytetyg som fanns till hands. 111 De begravdes sedan på speciella 
kyrkogårdar. En sådan låg och ligger fortfarande på Risholmen 
mellan Gullholmen och Orust. 

Flottan med sina små men många fartyg med stort gångtidsut
tag blev ögon längs kusten. Sedan kustsignalväsendet demobili
serats i oktober 1914 blev dessa ögon än viktigare bl a i sjörädd
ningssammanhang. 

Konvojering, eskortering och minering 

1. Konvojering ansågs vid tiden för första världskrigets utbrott
vara en förlegad form för skydd av handelsfartyg. Man hade
ingen erfarenhet och mycket gamla bestämmelser (1812 års
konvojreglemente).112 Frågan om svenska konvojer över Nord
sjön aktualiserades av CMS i en skrivelse till CSD i februari
1915. CMS ville att svenska örlogsfartyg skulle konvojera svens
ka handelsfartyg över Nordsjön.113 Örlogsfartygens närvaro
skulle då bestyrka handelsfartygens svenska nationalitet. Ett
nytt konvojreglemente påbörjades också.

Frågan om svenska konvojer över Nordsjön förföll dock sedan 
det visat sig att britterna vägrade erkänna neutral konvoj på 
brittiskt vatten. 113 

Hösten 1915 hemställde vissa rederier om att konvojer borde 
anordnas i Östersjön. Konvojregementet färdigställdes och gavs 
ut den 29 oktober 1915.114 Den första och enda regelrätta 
konvojen genomfördes i början av november 1915. 

Rederi AB Luleå-Ofoten hade gjort framställan om konvoje
ring av några malmlastade ångare från Landsort till Bornholm. 

Ångarna var115

-Torne
-Gellivare

Abisko
-Kalix

England

11-10·0225 

Nyland 
-Sydland
-Oxelösund

Heros
-OH. Brodin
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Beslut om konvoj fattades den 2 november. Konvojerande fartyg 
var 
Pansarkryssaren Fylgia (Konvojbefälhavare) 
Jagaren Sigurd 
Jagaren Ragnar 

I den konvojrapport som FC pansarkryssaren Fylgia efter genom
förd konvojering insände till HBK kunde man läsa följande. 116 

Konvojen bestod av 11 st ångare (namn har bara kunnat hittas 
på 10). Samling skedde vid Landsort den 5 november kl 0930. 
Konvojen formades på kolonn med 300 m mellan ångarna. Jaga
ren Sigurd tog täten och jagaren Ragnar kön. Pansarkryssaren 
Fylgia gick babord och öster om konvojen. Konvojens högsta fart 
var 8 knop. På grund av den låga farten valde konvojbefälhava
ren att gå även nattetid. Färdväg var ost Öland mot Sandham
maren. Konvojen genomfördes helt utan intermezzon och farty
gen släpptes i Bornholmsgattet den 6 november kl 1600. Det 
enda man observerat under färden var 4 tyska jagare på avstånd. 

Efter denna lyckade start förefaller det rimligt att konvojeran
det fortsatt. Så skedde dock ej utan man gick över till andra 

Pansarkryssaren Fylgia var chefsfartyg i den enda konvoj som i Sverige genomför
des under första världskriget. (K E Westerlunds bildarkiv) 



former av skydd. En förklaring till detta framgår av de för- och 
nackdelar konvojering gav.117 

Fördelar 

- Gav gott skydd för
handelsfartygen

Nackdelar 

Hamnar ej dimensionerade för anhopning 
av fartyg 

- Tidsförluster vid samling och under gång
på grund av låg fart

- Behov av relativt stora skyddsstyrkor
- Svårigheter med rättning i konvojen,

särskilt nattetid

Den stora åtgången på skyddsfartyg, som medförde ökat slitage 
på de dyrbara stamstridsfartygen och stor förbrukning av 
bristvaran kol, kan vara den faktor som fick flottan att söka en 
annan lösning, som även accepterades av handelsflottan. 

2. Eskort blev den skyddsform som användes efter den första
konvojen i november 1915. Det innebar att örlogsfartygen gick
enligt en speciell turlista utefter hela kusten.118 Denna turlista
anslogs i hamnarna och det tillkom resp handelsfartyg att anslu
ta sig till örlogsfartygets färd eller inte. Det innebar att de
handelsfartyg som ville ta risken att gå fortare än de 8 knop
bevakningsfartygen höll kunde göra det, medan de långsamma
fartygen inte riskerade att bli frånseglade. Bevakningsfartyget
längs en kuststräcka var ofta en ensam torpedbåt eller vedettbåt.
Man kan fråga sig vilken avhållande effekt detta lilla ensamma
fartyg hade på en ubåt eller ett annat främmande örlogsfartyg.
Den relativa närheten till större och stridsberedda sjöstyrkor gav
nog den största avhållande verkan.

Eskorterna enligt ovan beskrivna system pågick i stort sett 
hela resterande del av kriget längs hela vår kust. Vintertid dock i 
betydligt mindre skala. På grund av de lugnare förhållanden som 
inträdde i och med Kogrundsrännans minering och efter tysk
ryska vapenstilleståndet minskade eskorterna i omfattning un
der 1917 och 1918. Sveriges alltmer avspärrade läge med min
skande sjöfart bidrog också. 1917 eskorterades på ungefär sam
ma sätt ett antal brittiska ångare ut ur Östersjön. Detta var en 
del i det avtal med Storbritannien som slöts i maj 1917. Att 
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denna operation var känslig framgår av följande avsnitt ur Prins 
Wilhelms bok "Alle mans Katt", "Vi hade order att hålla oss 
akter om ett eskorterat fartyg på det att ingen skulle kunna 
beskylla oss för att genom vår manöver lotsa det igenom någon 
svår passage och på så sätt indirekt hjälpa en krigförande 
makt.119 

Eskortsystemet sådant det utvecklade sig blev en kompromiss 
mellan skydd och risktagning. Det gav skydd till den som ville 
men tvingade ingen. Systemet kritiserades heller inte från sjö
fartshåll. 

3. Minering av Kogrundsrännan har nämnts vid flera tillfällen
tidigare i denna utredning. Mineringens syfte var att skydda
Sverige mot neutralitetskränkningar.

I en artikel i Nautisk Tidskrift kunde man läsa att mineringen 
säkert inte blev utan olägenhet för handelssjöfarten. 120 Man 
väntade sig större tidsförluster p g a bogsering av bl a segelfartyg 
samt minlotsning. Man ansåg att tidigare bogsering av segelfar
tyg hade varit otillräcklig. Man hoppades att åtgärder skulle 
vidtas som i görligaste mån lindrade konsekvenserna för svensk 
sjöfart. 

Man ville ha 
- Tillräckligt antal minlotsar
- Tillräckligt antal bogserbåtar så att den livliga kusttrafiken ej

skulle växa flottans män över huvudet.

Nautisk Tidskrift kritiserade inte mineringen som sådan utan 
ansåg tvärtom att åtgärden var befogad. 121 Denna minering blev 
en av de mest omtalade åtgärder som Sverige vidtog under hela 
kriget. Den lades ut av hjälpkanonbåten Bore och fick på grund 
av storm delvis tas upp och läggas ut en gång till. Mineringen 
bestod av totalt 16 st minor i två linjer. 6 st strax öster om leden 
och 10 st väster om leden, Mindjup 3 m. Mineringen låg i höjd 
med Falsterbonäsets nordudde.122

CMS föreslog i en skrivelse till CSD i juni 1916 att minering av 
Kogrundsrännan borde ske. Han lämnade dessutom förslag till 
en generalorder med i huvudsak den lydelse den senare fick.123 

I samband med mineringen· inhyrdes flera bogserbåtar. Om 
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dessa lyckades att till fullo hålla framförallt segelsjöfarten igång 
har inte helt kunnat utrönas men följande lilla historia ger en 
bild av att läget ibland kunde vara kärvt. 

I Svensk Sjöfarts Tidning kunde man läsa att en mängd trälas
tade fartyg hade några dagar legat i Trelleborg i avvaktan på 
bogsering genom minfälten i sundet. De bogserbåtar som skulle 
bogsera var Flintrännan, Bore och Trelleborg SJ. Den 21 novem
ber 1916 började bogseringen. Flintrännan kom igenom med 
sina 6 fartyg men Bore tappade 4 st p g a  brustna bogsertrossar. 
Även Trelleborg SJ blev av med 2 av de 6 hon bogserade. Lyck
ligtvis låg vinden så att skutorna själva kunde ta sig in till 
Skanör-Falsterbolandet.124

När det gällde minlotsning föreskrev CSD i generalorder att 
lotsning skulle ske under dagtid samt under mörker där så var 
lämpligt. Bevaknings båt skulle möta handelsfartyget och ge min
lots. Lotsning skulle ske utan att onödigt uppehålla handelsfar
tyget.12s 

Det kan konstateras att mineringen i Kogrundskrännan med
förde vissa men för den svenska sjöfarten mellan Östersjön och 
västerhavet. Förseningar uppstod i väntan på lots och bogsering. 
I samband med att det brittiska tonnaget (90 000 ton) togs ut 
genom Kogrundsrännan blev säkert förseningarna än större. För 
sjöfarten på Ostkusten betydde emellertid mineringen betydligt 
lugnare förhållanden med färre neutralitetskränkningar. 

Åtgärder mot minfaran 

Minorna längs våra kuster utgjorde under första världskriget det 
allra största hotet mot den svenska sjöfarten och fisket. Hotet 
kvarstod dessutom långt efter krigets slut. Vid krigets början 
hade vi ganska dålig kännedom om minkrigföring. Vi hade t ex 
inga fartyg som var speciellt framtagna för minsvepning. Den 
omfattning minkrigföringen tog sig i vårt närområde födde un
der krigets gång en hel del motåtgärder. Följande områden kom
mer här att granskas 
1. Varning
2. Bogsering och isbrytning
3. Anordnande av leder
4. Minröjning och desarmering
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1. Varningstjänsten blev för örlogsflottan en ganska betungande
uppgift. Inte särskilt många handelsfartyg var utrustade med
radiostation. Underrättelser om utlagda mineringar måste alltså
muntligen eller med optiska signalmedel överbringas till han
delsfartygen. De flesta mineringars lägen angavs i stort av den
minerande makten. De tillkännagavs i Sverige i tidningen UFS
(Underrättelser för sjöfarande.) Den kritiska tiden var den mel
lan en minerings utläggande fram till att man kunde anta att
underrättelser om mineringens läge hade nått ut till alla han
delsfartyg. En del handelsfartyg brydde sig inte om att lyda de
anvisningar de fick angående utlagda mineringar. Segelfartygen
visade sig vara särskilt ohörsamma och flera sådana minspräng
des bl a i Ålands hav trots att de hade varnats. 126 I Falsterbole
den inträffade en otrevlig incident i samband med ångaren
Knipplas förlisning den 28 februari 1916. 127 Detta var samma
dag tyskarna lade ut sin minering intill den svenska tremilsgrän
sen. Knippla var på väg från Trelleborg till Göteborg med socker
last. Befälhavaren påstod att han före avgång haft kontakt med
personal ur Öresundsavdelningen och då fått uppgiften att ty
skarna alltid lade ut vaktfartyg när en minering utlagts. Efter
som inga vaktfartyg observerats hade befälhavaren antagit att
inga minor blivit utlagda. Till saken hör att Knippla på väg mot
Falsterbo blivit varnad av torpedbåten Perseus men helt ignore
rat varningen. Knipplas befälhavare kastade i ett uttalande till
pressen, hela skulden för Knipplas förlisning på Öresundsavdel
ningens personal. CMS ville i en skrivelse till CSD få detta
dementerat. I den offentliga redogörelsen nämns ingenting om
att Öresundsavdelningen skulle ha haft någon skuld i fartygets
förlistning. 128

En annan sida av denna tjänst var varning till utevarande 
fartyg om förändringar i kontrabandslistorna. Ett fartyg kunde 
alltså avgå från en hamn med fullt legitim last men strax därefter 
uppbringas och sänkas p g a  brott mot en kontrabandslista som 
utkommit efter fartygets avgång. 

2. Bogsering och isbrytning. Bogsering har berörts något i tidigare
avsnitt. I början av 1916 tvingades all sjöfart förbi Falsterbo att
utnyttja Kogrundsrännan. Detta p g a ovan omtalade tyska
minering. CMS tillstyrkte då ett förslag från Redarföreningen
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om kostnadsfri bogsering av segelfartyg förbi Falsterbo. 129 Så 
blev, som vi tidigare sett, också fallet. Även vanliga örlogsfartyg 
deltog då och då i bogseringsarbetet. Så hände t ex vid ångaren 
Martas förlisning vid Falsterbo den 9 mars 1916. 130 Marta gick på 
en mina sedan lotsen gett kaptenen en felaktig kurs och därefter 
gått ner för att dricka kaffe. Marta gick med trälast och flöt efter 
minsprängningen på denna. Besättningen gick i livbåten och 
Marta bogserades senare, av torpedkryssaren Clas Uggla in mot 
Malmö. 

Vid tiden för första världskriget fanns det fortfarande ingen 
statlig isbrytarorganisation. Sjöfarten på Norrland stoppades 
allteftersom isen växte till. De stora hamnarna höll sig med egna 
isbrytande bogserbåtar. Här några exempel. 

Hamn Isbrytare Byggnadsår 

Stockholm Isbrytaren 1897 

Isbrytaren Il 1915 

Oxelösund Simson 1915 

Norrköping Isbjörn 1894 

Malmö Bore 1894 

Alla dessa fartyg var från och till under kriget inhyrda till 
örlogsflottan. I och med anordnandet av en led innanför svensk 
tremilsgräns uppkom behov av isbrytning tidigare än normalt. 
Sjöfarten drogs ju närmare kusten. Isbrytarna gick ofta tillsam
mans med bevakningsfartygen. Under den stränga vintern 
1915-16 överrumplades ett antal fartyg i norrländska hamnar 
av den plötsliga och långvariga kylan och de frös inne. Stock
holms stads isbrytare Isbrytaren Il fick då göra en expedition till 
Norrland för att hjälpa ner dessa fartyg. 131 Det var under denna 
stränga vinter som tanken på staten som huvudman för isbrytar
verksamheten uppkom. 132 

3. Anordnande av leder. En föregångare till handelsflottans be
redskapsled utprickades på våren 1915 innanför svensk tremils
gräns från Luleå till Hanöbukten samt förbi Falsterbo. Denna
led gick alltså på obestritt svenskt vatten och kom att begagnas
av svensk såväl som utländsk sjöfart längs den svenska kusten.
Här var man något så när säker mot både uppbringning och
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minor. Det var också i denna led som flottans eskortfartyg gick 
på sina dagliga turer enligt tidigare omtalad turlista. 

Minröjning och desarmering 

När det gällde minröjning fanns i Sverige vid första världskrigets 
utbrott varken lämplig materiel eller särskilt lämpliga fartyg. 
Man tvingades ta till det som fanns. Man anskaffade sveputrust
ning till vedettbåtarna. CMS tillstyrkte under våren 1915 an
skaffning av 10 svep till vedettbåtar. 133 Även torpedbåtar använ
des i svepningsarbetet. Under kriget genomfördes svepning in
nanför den svenska tremilsgränsen vid Falsterbo och innanför 
fyramilsgränsen i Ålandshav. 134 De stora svepningsinsatserna 
genomfördes dock under 1918. Detta svepningsarbete genom
fördes framför allt på västkusten såväl på svenskt som interna
tionellt vatten. Det var de omfattande tyska och brittiska mine
ringarna kring Herthas Flak som skulle avlägsnas. Dessa omöjlig
gjorde i det närmaste svenskt fiske i området. Man påträffade 
massor med minor. Hela linjer kunde sprängas. Göteborgsavdel
ningen blev, för att påskynda röjningen, förstärkt med två st 
torpedbåtar. Dessa var nr 83 och 85.135 Tyskarna uppskattade 
efter kriget att enbart de hade lagt ut 4-5 000 136 minor i detta 
område. Under 1918 sveptes ett område om totalt137 10000 km2

. 

Den 24 september 1918 inträffade i samband med minsvep
ningarna på västkusten en svår olycka. Det var handminfartyget 
(f d kanonbåten) Gunhild som gick på en mina och sjönk varvid 
17 man ur flottan omkom. 

På grund av de stora minsvepningsinsatserna på västkusten 
1918 kunde vintersillfisket genomföras med enbart smärre stör
ningar. Då som nu präglades CMS av kostnadsmedvetande. I ett 
brev till CSD anhöll han att kostnaderna för minsvepning på 
västkusten för att "säkerställa fisket" ej borde betalas av flot
tan.138 

Drivande minor utgjorde ett mycket stort hot mot all sjöfart 
och fiske. 1915 gav Kommerskollegium ut en cirkulär angående 
dessa.139 Även CMS angav i en skrivelse år 1915 vissa riktlinjer 
för hur man borde oskadliggöra drivande minor i Nordsjön. 140
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Bekämpning av drivande minor skedde bl a genom beskjutning med gevär. På 
bilden ovan ses metoden tillämpas av besättningen pd ett tyskt örlogsfartyg 
(1916). Undre bilden visar sprängning av en drivande mina (1915). 
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1. Örlogsfartyg utsänds för att undersöka de delar av Nordsjön
där handelsfartygen framgår.

2. Trålare förhyrs för �amma ändamål.
3. Åtgärder på resp handelsfartyg .

. Hålla kurs utanför Skagerack-strömmen

. Erhålla material för minförstöring

Vissa av ovanstående åtgärder genomfördes, som vi har sett, 
också. 

År 1918 kompletterade CMS det cirkulär som utgivits av 
Kommerskollegium.141 Här kunde man läsa exakt hur man skul
le förfara när man hittade en drivande eller ilandfluten mina. 

Totalt under kriget oskadliggjordes 2 860 drivande eller iland
flutna minor. 142 Detta skedde ofta i samverkan mellan kustbe
folkningen, handelsflottan och örlogsflottan. Följande händelse 
inträffade 1915. 143 

Ångaren Exelsior hade hittat en mina som hon förde in till 
Göteborg och överlämnade till minfartyget Edda för desarme
ring. Genom oförsiktighet råkade en av flottisterna detonera 
den redan uttagna och bortlagda sprängladdningen varvid 2 man 
dödades. 

För att ytterligare skydda fisket mot såväl drivande som för
ankrade minor hade FC Skagerack kapten Ridderstad fått i 
uppdrag att undersöka lämpliga åtgärder. Han kom fram till 
följande: 144 

1. Är tidminor utlagda - utför snarast bottensvepning (Tidmi-
na = mina som efter viss tid sjunker till botten).

2. Alla minlinjer på fiskeplatserna sveps.
3. Samtliga redskap förses med minskydd.
4. Höga försäkringspremier om fiskarna ej vill ha minskydd.
5. Beskjutning av drivande minor med gevär.

Trots dessa åtgärder minsprängdes flera fiskebåtar på västkusten 
såväl under 1918 som efter kriget. 

Sammanfattning 

Den direkta samverkan till SJoss var omfattande under hela 
kriget. Flottans fartyg var ögon längs kusten som bestod när 
övrig kustövervakning drogs ner. 
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Konvojering i traditionell bemärkelse genomfördes endast vid 
ett tillfälle. Istället fick sjöfartsskyddet formen av turlistebun
den eskortering. Detta innebar att det var upp till varje handels
fartyg om man ville ha eskort eller inte. Systemet gav ett relativt 
gott skydd samtidigt som det inte drog alltför många örlogsfartyg 
i resp skyddsstyrka. 

Flera åtgärder mot minfaran vidtogs under kriget. Nya leder 
anordnades innanför svenskt territorium. Kostnadsfri bogsering 
förbi svåra passager i dessa leder genomfördes. Isbrytning för att 
så länge som möjligt hålla sjöfarten igång genomfördes också. 
Anpassning till modern minkrigföring genomfördes. För att hålla 
fiske och sjöfart igång desarmerades ett stort antal drivminor. 
Likaså sveptes stora områden främst på västkusten. 

Sammanfattning 

I sammanfattningen ges svar på de övergripande frågor som 
ställdes i utredningens början. 

Inom vilka verksamhetsområden förekom samarbete/ 
samverkan och hur gick det till? 

Samverkan förekom inom ledningsorganisationen såtillvida att 
man var intresserad av att få vissa gemensamma övergripande 
frågor lösta. Någon egentlig direktsamverkan i ledningsorganisa
tionen förekom nästan inte utan samverkan angående de över
gripande frågorna skedde via departement och Kommerskollegi
um. 

Samverkan förekom också inom personalsektorn. Här konkur
rerade framför allt handelsflottan och örlogsflottan men även 
fiskeflottan om samma personal. Flaskhalsen i denna konkur
rens utgjordes av handelsflottans befäl. Ett felaktigt utnyttjande 
av denna resurs från örlogsflottans sida hade kunnat få allvarliga 
följder för handelssjöfarten och därmed för rikets försörjning. 
Situationen hanterades emellertid mycket grannlaga och de lätt
nader i inkallelserna som behövde göras för att inte utarma 
handelsflottan på befäl gjordes också. Detta i samband med att 
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den totala sjöfarten p g a avspärrning minskade, gjorde att 
befälsläget i handelsflottan aldrig blev den begränsande faktor 
för sjöfarten och örlogsflottan som det annars kunde ha blivit. 

Även inom materielsektorn förekom samverka. Flottan för
hyrde och bemannade ett antal av handelsflottans fartyg främst 
bogserbåtar. Det var dock ej på långa vägar det antal som var 
planerat vid en allmän mobilisering främst beroende på att 
mobiliseringen 1914 innebar neutralitetsvakt och inte krig. Det 
var viktigt att vid neutralitetsvakt hålla sjöfarten och fisket 
igång i så stor utsträckning som möjligt för att mildra krigets 
konsekvenser för samhället. 

Den mest omfattande samverkan genomfördes dock som di
rektsamverkan i det dagliga arbetet till sjöss. Örlogsfartyg varna
de handelsfartyg för minfält och förändringar i kontrabandslis
torna. Örlogsfartyg och handelsfartyg samarbetade vid eskorter, 
bogseringar, isbrytning och oskadliggörande av minor. 

Förändrades samarbetsformerna? När och varför 
skedde detta? 

Inom personalsektorn lyckades man efter mobiliseringen 1914 få 
till stånd den förändringen att handelsflottans befäl som tillhör
de landstormen, efter ansökan blev frikallade från denna tjänst. 
Landstormen tillhörde hären och det väckte irritation både i 
sjöfartskretsar och i marinstaben att handelsflottans befäl inkal
lades för lantmilitär tjänst. 

När det gällde samverkan till sjöss försökte man i början att 
anordna ett regelrätt konvojsystem för skydd av sjöfarten. Efter 
ett prov i november 1915 valde man dock en form av eskortsy
stem istället. Detta passade såväl örlogsflottan som handelsflot
tan mycket bättre. För örlogsflottans del band det upp mycket 
färre fartyg. Man kunde på så vis minska såväl kolförbrukning 
som slitage. För handelsflottans del innebar det större frihet. Gå 
fort och ta risken eller gå sakta och få skydd. 

Vilka samarbetssvårigheter förekom? Hur löstes de? 

Inom personalsektorn var det stela inkallelseysystemet en källa 
till irritation. Det tvingade sjömän att stanna iland under ibland 
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ganska lång tid. Problemet löstes aldrig helt men verkningarna 
mildrades genom ingripande av såväl CMS som Kommerskollegi
um. 

I samarbetet till sjöss klagade CMS på odisciplinerat uppträ
dande från handelsflottans sida gentemot örlogsflottan. De kon
kreta frågorna löstes ordervägen genom att CMS föreslog en 
kungl kungörelse angående samarbete som senare gavs ut. En 
viss ohörsamhet mot minvarningar kunde också konstateras. I 
flera fall resulterade denna ohörsamhet i onödiga minspräng
ningar. 

CMS förslag om att reservofficerare i flottan som uppmuntran 
efter officersexamen skulle ha företräde till vissa befälsplatser i 
rederier med statligt stöd) väckte upprörda känslor inom han
delsflottan. Förslaget realiserades aldrig. 

KMF som huvudman för handelsflottans navigationsskolor 
irriterade också handelsflottans personal. Detta i samverkan 
med att såväl sjöofficerare som underofficerare i flottan fick 
styrmansbrev utan erforderlig sjötid var sedan länge en källa till 
antagonism mellan örlogsflottans och handelsflottans personal. 
Denna fråga hade inte kriget som orsak och löstes heller inte 
under krigets gång. 

Slutsatser 

Att dra några slutsatser med giltighet idag och inför framtiden 
av en utredning som bygger på händelser som inträffade för mer 
än 70 år sedan, är vanskligt och man skall vara mycket försiktig 
när man gör det. Sammantaget tycks dock utredningen peka 
mot följande tre övergripande slutsatser 

- Neutralitet kräver egen sjöfart och egen handelsflotta.
- Egen handelssjöfart kräver effektivt sjöfartsskydd.
- Effektivt sjöfartsskydd kräver många skyddsfartyg.

Utan handelsflottan hade folkförsörjningsproblemet blivit Sveri
ge övermäktigt under första världskriget. Vi hade då svårligen 
kunnat hålla fast vid neutralitetspolitiken utan tvingats in i 
kriget på endera sidan. Utan det sjöfartsskydd som fanns hade 
de krigförande oantastade kunnat agera mot svensk kustsjöfart. 
Denna hade då lamslagits samtidigt som vi inte kunnat uppfylla 
de förpliktelser som ålåg en neutral stat. 
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Sjöfartsskyddet längs svensk kust krävde stora resurser i antal 
fartyg. Trots att Sverige då kunde mönstra ett ganska stort antal 
stamstridsfartyg, tröt ibland resurserna. 

Trots den långa tid som förflutit sedan första världskriget 
slutade kan det vara så att ovanstående tre slutsatser gäller även 
nu och i en framtid. Vi har dragit erfarenheter av två världskrig 
och ett neutralt Sverige idag skulle vara betydligt bättre förbe
rett för en avspärrning än vi var då. Emellertid är dagens högtek
nologiska Sverige betydligt känsligare för en lång avspärrning än 
vad jordbrukslandet Sverige var under första världskriget. Ta till 
exempel transporter och kommunikationer vilka idag till stor del 
är beroende av oljeimporten. Ännu under andra världskriget 
fanns vissa möjligheter att här utnyttja häst och vagn. Idag är 
läget ett helt annat. När den beredskapslagrade oljan är förbru
kad och vidare införsel stoppad stannar Sverige. Tillförseln över 
havet måste alltså även i framtiden tryggas. Vi håller idag på att i 
snabb takt göra oss av med såväl vår handelsflotta som våra 
möjligheter att i Sverige bygga handels- och örlogsfartyg. Den 
handelsflotta vi har kvar kan inte erbjudas ett effektivt sjöfarts
skydd främst p g a en i det närmaste total brist på lämpliga 
fartyg. Detta gäller såväl skyddet av kustsjöfart som importsjö
fart. 

Det skulle vara en alltför radikal slutsats att påstå att Sverige 
just p g a brist på sjöfartsskydd och utebliven sjöfart skulle få 
svårt att hålla sig neutralt i en framtida konflikt. Problemet att 
tillgodose tillförseln över havet skulle dock snabbt uppstå och 
kräva sin lösning. 

Förkortningar 

KrA Krigsarkivet 
Dep Departementet 
HBK Högste befälhavaren över kustflottan 
ECS Eskaderchefen för Stockholmseskadern 
ACG Avdelningschefen för Göteborgsavdelningen 
ACK Avdelningschefen för Karlskronaavdelningen 
ACÖ Avdelningschefen för Öresundsavdelningen 
CSD Chefen för sjöförsvarsdepartementet 
(h) Högerpartiet
(s) Socialdemokratiska arbetarepartiet
CMS Chefen för marinstaben 
ISB Internationella signalboken 
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KMF Kungl Marinförvaltningen 
VCS Varvschefen i Stockholm 
VCK Varvschefen i Karlskrona 

Litteraturförteckning 

Tryckt material 

N.O Franzen "Undan Stormen" 
A.T ''Neutralitetshandboken'' 
Sjöförsvarsdep "Handbok i internationell rätt" 
0. Lubeck "Allmän sjökrigshist" II:2 
Kommerskollegium "Svenska handeslflottans 

Krigsförluster'' 
Nordisk Familjebok 
tredje upplagan 
Kommerskollegium "Svensk Skeppslista" 1914-15 
Redarföreningen "Nautisk Tidskrift" 1914-19 
Redarföreningen "Svensk Sjöfarts Tidning" 

1914-19 
Sjöförsvarsdep "Flottans Neutralitetsvakt" 
E. Thiery "SMS Albatross" 
E. Palmstjerna "Orostid Il" 
Prins Wilhelm "Alle mans katt" 
Tullstadgan 1904
SFS 1914-18
GO 1914-18
D. Landqvist "Sjöfarten och Sjöförsvaret" 

Otryckt material 

I krigsarkivet 

W. Dyrssens arkiv vol 13. 16. 17
MS Exp Sammandrag av sjökrigshändelserna 

MS-Exp 

MS-Exp 

MS-Exp 

MS-Exp 

MS-Exp 
MS-Exp 
MS-Exp 
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1914-16 B XI vol l 
Sammanfattning av krigshändelserna 
Ö VI a vol l 
Koncept till avg handl 1914-18 
B I  vol 65-90 
Inkomna hand! Kommunikationsavd 
E II vol 26-31 
Koncept till utg skr Kommunikationsavd 
B II vol 19-24 
Koncept till utg skr Orgavd B V vol 1 
Utg/Ink skr Opavd F IV vol 1 
Koncept till utg skr Opavd 
B VI vol 1-11 

Källa Bearb 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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MS-Exp Inkommande skr Opavd E VI vol 1-11 
MS-Exp Diverse Arbetspapper 1915-37 Ö VII vol l 
CKF arkiv HBK k l914-18 Ink skr E Il vol l -3 
CKF arkiv Stabsexp Ink skr 1914-16 E I vol 3-6 
CKF arkiv HBK 1914-18 Ink skr E I vol 3-7 
Fartyg och fartygsförb Stockholm. Pkr Fylgia loggböcker 1915-16 D I  vol 5 

Noter 

1 N.O- Franzen: Undan Stormen sid 239.
2 Nordisk Familjebok tredje upplagan band 12 sid 98f. Dessa uppgifter är i

sin tur hämtade ur Karl Hildebrant: De svenska statsmakterna och kristi
dens folkhushållning 1914-20 (Offentligt uppdrag).

3 Svensk Skeppslista 1915.
4 Wilhelm Dyrssens arkiv. Klippbok. Artikel ur Svenska Dagbl��et. (KrA).
5 MS-Exp Sammanfattning av krigshändelserna 1914-15 KrA O VI vol I.
6 Svensk Sjöfarts Tidning 1914 nr 48 sid 2.
7 Nautisk Tidskrift juli 1915 sid 282.
8 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 12.
9 MS Exp avg skrivelser 1915 Nr 383 (KrAJ B I  vol 68-73.

10 SFS nr 107/1914
11 A.T.: Neutralitetshandboken sid 8 f. KrA bet Oba (B)
12 Sjöförsvarsdep: Handbok i internationell rätt för marinen 1910 sid 40. 
13 0. Lilbeck: Allmän sjökrigshistoria Il:2 sid 204. 
14 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 29. 
15 SFS nr 107/1914 
16 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 10. 
17 Erich Thiery: SMS Albatross. 
18 0. Liibeck: Allmän sjökrigshistoria del II:2 sid 105
19 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 21. 
2
° Kungl Kungörelse 277/1916. 

21 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 16. 
22 Franzen: Undan Stormen sid 66 f. 
23 SFS nr: 291/1916. 
24 Fjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 17. 
25 E. Palmstjerna: Orostid II sid 79.
26 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 41. 
27 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 94 ff. 
28 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 80 ff. 
29 SFS 243/1915. 
30 E. Palmstjerna; Orostid Il sid 76.
31 MS Exp avgående öppna skrivelser nr 398. 
32 MS Exp avgående hemliga skr nr317 (Opavd) KrA B VI vol 8. 
33 MS Exp Opavd H-handl nr 23 (KrA B VI vol 2). 
34 MS Exp öppna avgående skr 1915 nr 344. 
35 Kommerskollegium: Sv handdelsflottans krigsförluster sid 18. 
36 Svensk Sjöfarts Tidning; 1915 nr 34 sid 3. 
37 Sjöförsvarsdep: Flottans Neutralitetsvakt sid 61. 
38 Kommerskollegium: Sv Handelsflottans krigsförluster sid 510. 
39 MS Exp Kommunikationsavd konc utg skr nr 366 KrA B II vol 20. 
40 MS Exp Kommunikationsavd konc utg skr nr 107 KrA B Il vol 21. 
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41 Svensk Sjöfarts Tidning 1914 nr 43 sid 3. 
42 MS Exp öppna avgående skr 1916 nr 258. 
43 SFS nr 372/1916 
44 Nautisk Tidskrift 1918 sid 231 f. 
45 MS Exp Opavd avg hemliga skr nr 438 KrA B VI vol 5. 
46 MS Exp öppna avg skrivelser 1914 nr 486. 
47 Svensk Sjöfarts Tidning 1915 nr 11 sid 9. 
48 MS Exp öppna a vg skrivelser 1917 nr 1188. 
49 MS Exp öppna avg skrivelser 1917 nr 1237 
50 MS Exp öppna avg skrivelser 1918 nr 383. 
51 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 6.
52 W. Dyrssens arkiv; Klippbok Artikel ur SvD (KrA vol 17). 
53 MS Exp öppna avgående skrivelser 1914 nr 458 (KrA). 
54 Nautisk Tidskrift sept 1915 sid 410. 
55 Svensk Sjöfartstidning nr 35 1914 sid 5. 
56 Svensk Sjöfartstidning nr 48 1914 sid 2. 
57 MS Exp öppna avgående skrivelser 1914 nr 881 (KrA). 
58 Svensk Sjöfarts Tidning 1914 nr 49 sid 3. 
59 Svensk Sjöfarts Tidning 1914 nr 32 sid 7. 
60 Svensk Sjöfarts Tidning 1914 nr 35 sid 4. 
61 Nautisk Tidskrift nov 1914 sid 482. 
62 W. Dyrssens arkiv Klippbok Artikel ur SvD (KrA vol 17).
63 MS Exp öppna avgående skrivelser 1915 nr 473 (KrA).
64 Nautisk Tidskrift juli 1915 sid 277. 
65 Nautisk Tidskrift feb 1917 sid 69. 
66 Svensk Sjöfarts Tidning 1917 nr 5 sid 9.
67 Svensk Sjöfarts Tidning 1915 nr 30 sid 3. 
68 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 37. 
69 MS Exp öppna avgående skr 1915 nr 224 (KrA). 
70 MS Exp öppna avgående skr 1917 nr 883 (KrA). 
71 Nautisk Tidskrift 1917 sid 474. 
72 MS Exp Qppna avgående skr 1914 nr 709 (KrA). 
73 MS Exp Öppna avgående skr 1914 nr 756 (KrA). 
74 MS-exp Konc utg skrivelser Kommunikationsavd Hemlig skr N 177 1914 

KrA B II vol 20. 
75 GO 714/1914. 
76 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 6. · 
77 MS Exp Kommunikationsavd ink hemliga skr nr 251 KrA E Il vol 26. 
78 MS Exp Sammanfattn av krigshändelserna KrA Ö VI vol l. 
79 MS-Exp Kommunikationsavd ink hemlig skr nr 288 KrA E II vol 26. 
80 MS-Exp Kommunikationsavd ink hemliga skr nr 289 samt 300 KrA E II vol 

26. 
81 Chefen för Kustflottan arkiv HBK 1914-18. Stabsexp nr 117 H 1915 KrA 

E I vol 5. 
82 MS-Exp Kommunikationsavd ink hemliga skr nr 286 1914 KrA E Il vol 26.
83 MS-Exp Kommunikationsavd koncept utg skr nr 346 H 1914 KrA B II vol l. 
84 MS-Exp Operationsavd koncept utg skr nr 23 H 1915 KrA B VI vol 2. 
85 MS-Exp Operationsavd koncept utg skr nr 409 H 1915 KrA B VI vol 2. 
86 MS-Exp Operationsavd ink skr nr 295 H 1918 KrA E VI vol 9. 
87 GO 82 H 1915. 
88 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 80. 
89 MS-Exp Kommunikationsavd Ink skr 1915 nr 260 H KrA E II vol 28. 
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90 MS-Exp Operationsavd Ink skr 1918 nr 295 H KrA E VI vol 9.
91 MS-Exp Operationsavd Koncept utg skr 1916 nr 297 H KrA B VI vol 5. 
92 MS-Exp Öppna avg skr 1916 nr 224 KrA. 
93 MS-Exp Öppna avg skr 1916 nr 318 KrA. 
94 MS-Exp Operationsavd Ink skr 1916 nr 1108 H KrA E VI vol 4 .  
95 Svensk Sjöfarts Tidning 1916 nr  48  sid 5. 
96 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1916 nr 512 H KrA B VI vol 6 .  
97 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1917 nr 316 H KrA B VI  vol 8 .  
9 8  MS-Exp Operationsavd Avg skr 1917 nr  489 H KrA B VI  vol 9 .  
99 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1917 nr 541 H KrA B VI vol 9.

100 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1918 nr 75 H KrA B VI vol 10. 
101 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 94 ff. 
102 MS-Exp Operationsavd Ink skr 1918 nr 532 H KrA E VI vol 9. 
103 Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 23 . 
104 MS-exp Öppna avg skr 1914 nr 462 KrA. 
105 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1915 nr 469 H KrA B VI vol 2-3. 
106 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1915 nr 616 H KrA B VI vol 2-3. 
107 Svensk Sjöfarts Tidning 1916 nr 32 sid 10. 
108 Svensk Sjöfarts Tidning 1914 nr 39 sid 8. 
109 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt. Sthlm 1919. 
11
° Kommerskollegium: Svenska handelsflottans krigsförluster sid 257. 

111 Svensk Sjöfarts Tidning 1916 nr 25 sid 3. 
112 MS-Exp Diverse Arbetspapper 1915-1937 KrA Ö VII vol l. 
113 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 71 ff.
114 SFS 411 /1915. 
115 CKF arkiv HBK 1914-18 Stabsexp Nr 1 :200 KrA E I vol 3. 
116 CKF arkiv HBK 1914-18 Stabsexp Nr 6 :117 KrA E I vol 4. 
117 Landqvist: Sjöfarten och Sjöförsvaret.
118 MS Exp Opavd ink skr nr 93 H KrA E VI vol 6. 
119 Prins Wilhelm: Alle mans katt sid 249. 
120 Nautisk Tidskrift aug 1916 sid 372 f. 
121 Nautisk Tidskrift okt 1916 sid 474. 
122 MS-Exp Operationsavd Ink skr 1915 nr 1108 H KrA E VI vol 4. 
123 MS-Exp Operationsavd avg skr 1916 nr 357 H KrA B VI vol 5. 
124 Svensk Sjöfarts Tidning 1916 nr 48 sid 5. 
125 GO 215 H/1914. 
126 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt sid 67. 
127 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1916 nr 130 H KrA B VI vol 4. 
128 Kommerskollegium: Svenska Handelsflottans Krigsförluster sid 220 f. 
129 MS-Exp Öppna Avg skr 1916 nr 318 KrA. 
13
° Kommerskollegium: Svenska Handelsflottans Krigsförluster sid 221 f. 

131 Svensk Sjöfarts Tidning 1915 nr 52 sid 1. 
132 Svensk Sjöfarts Tidning 1916 nr 6 sid 8.
133 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1915 nr 145 H KrA B VI vol 2 .
134 Sjöförsvarsdep: Flottans Neutralitetsvakt sid 81.
135 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1918 nr 250 H KrA B VI vol 10.
136 Kommerskollegium Svenska handelsflottans krigsförluster sid 60. 
137 Sjöförsvarsdep: Flottans Neutralitetsvakt sid 82. 
138 MS-Exp Operationsavd Avg skr 1918 nr 314 H KrA B VI vol 11. 
139 MS-Exp Sammanfattning av sjökrigshändelserna KrA Ö VI vol l. 
140 MS Exp Operationsavd Avg skr 1915 nr 44 H KrA B VI vol 2. 
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141 MS-Exp Öppna Avg skr 1918 nr 176 KrA. 
142 Sjöförsvarsdep: Flottans Neutralitetsvakt sid 83. 
143 Svensk Sjöfarts Tidning 1915 nr 5 sid 9. 
144 Nautisk Tidskrift nav 1919 sid 1412 ff. 

Definitioner 

Följande begrepp har använts då och då i utredningen och tarvar 
därför en närmare förklaring. 

1. Svenskt territorialvatten 1914
Fyra distansminuter utanför de kobbar och skär som inte stän
digt överspolades av vatten. 1 Flertalet länder erkände inte
svenskt territorialvatten mer än ut till tre distansminuter.
Svenska regeringen fordrade också bara ovillkorlig respekt för
tremilsgränsen. 2

2. Krigskontraband var varor som fördes till fienden och var
användbara i fiendens krigsansträngningar. Man skiljde mellan
absolut och relativt krigskontraband.

Absolut krigskontraband var varor som direkt kunde sättas in i 
striden typ vapen och ammunition. 

Relativt krigskontraband var sådana varor som kunde ha dubbel 
användning, alltså både civilt och för krigsbruk, t ex drivmedel, 
kol och råvaror för att framställa krigsmateriel samt guld och 
silver.3

Londondeklarationen upptog en lista på både absolut och rela
tivt krigskontraband. Denna lista följdes till en början men 
frångicks mer och mer. Kontrabandslistorna från bägge sidor 
utökades och förändrades i takt med att den ekonomiska krigfö
ringen mellan blocken accelererade. 
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3. Uppbringning av neutralt fartyg, dvs att ett örlogsfartyg till
hörande krigförande makt efter prejning och visitation bemäkti
gade sig fartyg och last, var tillåten i följande fall.4 

- Om fartyget genom sina skeppshandlingar inte kunde styrka
sin rätt till neutral flagga.
Om fartyget trots sin neutrla flagga kunde misstänkas tillhöra
fienden.
Om fartyget hade oriktiga eller dubbla skeppshandlingar eller
hade hissat falsk flagg.
Om fartyet medförde krigskontraband.

- Om fartyget genomförde blockadbrytning eller hade under
stött fienden.

- Om fartyget seglade under fientlig konvoj.
- Om fartygets befäl eller större del av besättningen utgjordes

av fientliga undersåtar.
- Om fartyget inte åtlydde prejsignal eller vägrade underkasta

sig visitaiton eller vid visitation gjorde våldsamt motstånd.

Besättningen på uppbringat neutralt fartyg skulle snarast friges:4

Vad gäller förstöring av uppbringat neutralt fartyg fanns inga 
klara regler och man kan säga att det under första världskriget 
var upp till respektive uppbringande fartygschefs godtycke om 
det uppbringade fartyget förstördes eller försågs med prisbesätt
ning. Flera skadestånd betalades också ut från krigförande makt 
till svenska redare för felaktigt förstörda fartyg. Detta efter 
utslag i efterhand i prisdomstol. Dock gällde att innan förstöring 
skulle besättningen, passagerare och skeppshandlingar sättas i 
säkerhet. Detta efterlevdes också till stor del under första världs
kriget, åtminstone vad avser besättning och passagerare. 

4. Pris, Prisdomstol
En pris utgjordes av uppbringat fartyg med last. Frågan om det
funnits tillräckliga skäl att uppbringa ett neutralt fartyg pröva
des i de krigförandes prisdomstolar.5 

5. Kustsignalväsendet6

Kustsignalväsendet var optiska signalstationer grupperade längs
hela svenska kusten. I en tid när det var svårt att följa upp
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fartygsrörelser längs kusten var detta ett sätt att åstadkomma en 
viss uppföljning. Signalstationerna rapporterade till varandra 
och till CMS. Denne kunde sedan sammanställa rapporterna och 
få en bild av fartygsrörelserna längs kusten. Även rapporter 
angående drivande minor och sjöräddning underlättades. Sam
arbetet mellan handelsfartyg, kustbefolkning, fiskare och signal
stationerna tycks ha fungerat bra. Kustsignalväsendet mobilise
rades till fullo 1914 i augusti men demobiliserades till del redan i 
oktober samma år. 

Noter 

1 Tullstadgan 1904 § 1-2. 
2 Sjöförsvarsdep: Flottans neutralitetsvakt. 
3 Sjöförsvarsdep: Handbok i internationell rätt för marinen 1919 sid 44 f. 
4 Sjöförsvarsdep: Handbok i internationell rätt för marinen 1910 sid 75 f. 
5 D. Landqvist: Sjöfarten och sjöförsvaret sid 185.
6 MS Exp Inkomna handl Kommunikationsavd KrA E II vol 26-27. 
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Den inrikespolitiska krisen 
och krigsmakten under första 
världskriget 
Hakan Leche 

Den 14 juli 1989 firade Paris 200-årsminnet av franska revolu
tionen. I Sverige hade vid tidpunkten för denna statsvälvning 
läget icke varit sådant att en liknande folkresning rimligen kun
de väntas. Långt senare skulle situationen bli en annan. 

Mot slutet av första världskriget uppstod sålunda en inrikes
politisk kris som kom att allvarligt störa lugnet och ordningen i
landet och utgöra ett hot mot det rådande statsskicket. Också 
krigsmakten blev berörd härav. Detta nämns i de historieveten
skapliga handböckerna. Det finns vidare en rad memoarer, lokal
och regementshistoriker som lämnar uppgifter härom. Men det 
saknas en studie som systematiskt behandlar hur krigsmakten 
berördes av, respektive reagerade på dessa oroligheter. I den 
följande studien som bygger på nämnda litteratur samt på hand
lingar i enskilda arkiv, förvarade huvudsakligen i krigsarkivet, 
skall detta särskilt belysas. 

Krisens orsaker och bakgrund 

När kriget 1914 bröt ut hoppades den politiska ledningen att det 
skulle bli kortvarigt. Ransoneringar infördes först sedan kriget 
pågått i två år och allvarlig brist uppstått på livsmedel. Bristen 
hade uppkommit genom dåliga skördar, minskade kreatursbe
sättningar, maximiprissättning av vissa jordbruksprodukter -
vilket lett till motåtgärder från lantmännens sida - samt export 
av förnödenheter under de två första krigsåren. Då Sverige i flera 
viktiga avseenden icke var självförsörjande utan måste importe
ra både livsmedel av olika slag och en hel del råvaror till jordbru-
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ket och industrin hade genom krigshändelserna läget ytterligare 
förvärrats. Svenska fartyg hade torpederats eller minsprängts. 
Västmakterna såg med oblida ögon på Sveriges politik, en neu
tralitet som gentemot Tyskland var välvillig, gentemot övriga 
krigförande strikt. Och då västmakterna behärskade världshan
delns vägar hade de försvårat tillförseln till vårt land. De miss
tänkte - icke helt utan skäl - att varor som skeppades väster
ifrån till Sverige fördes vidare till Tyskland. Många fartyg med 
värdefulla laster hade därför hållits kvar i engelska hamnar. 
Med varuknappheten hade priserna alltmer skjutit i höjden. 

Till detta kom betydande sociala och politiska inre motsätt
ningar. Dessa hade sin grund i den utomordentligt snabba för
vandling det svenska samhället genomgått under de senaste 
tjugo åren. Industrier hade anlagts och nya tätorter skapats, 
varvid en ny arbetarklass och en ny medelklass växt fram. I 
anslutning till denna ekonomiska och sociala förvandling hade 
även det politiska livet ändrat karaktär. Partierna hade börjat 
dominera debatten och i regeringen satt inte längre kungliga 
förtroendemän utan politiker som var beroende av riksdagens 
nåd. 

Arbetarklassen kämpade för allmän rösträtt, församlingsrätt, 
bättre löner och bättre arbetsvillkor. Det var naturligt att de 
grupper i samhället som i decennier innehaft den politiska mak
ten reagerade mot de ställda kraven och att det från detta håll 
kom en motrörelse gentemot det som uppfattades som en sam
hällsomstörtande radikalism och hotade de besuttnas privilegier. 
I riksdagen stöddes reformkraven av liberaler och socialdemo
krater, medan de motarbetades av vissa högerkrafter. 

Rösträttsfrågan hade mycket länge varit det dominerande 
stridsämnet och hade 1902 utlöst en tre dagars storstrejk som 
opinionsyttring från arbetarnas sida. Först vid 1907 års riksdag 
fattades beslut om allmän rösträtt - med grundlagsenligt ikraft
trädande 1909 men rösträtten hade fortfarande viss begräns
ning och gällde icke för kvinnor. 1 

Därefter hade försvarsfrågan blivit det stora stridsämnet. Frå
gan hade aktualiserats till följd av motsättningarna mellan stor
makterna och de fortgående rustningarna utomlands, ett läge 
som bedömdes öka riskerna för Sverige att bli indraget i ett krig. 
Högern och en del av liberalerna ivrade för att försvaret skulle 
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stärkas, medan man inom partierna i övrigt ställde sig avvaktan
de, kyliga eller rent av fientliga till krav härpå. 

Samhällets förändring genom industrialismen påkallade ett 
allmänt reformarbete, vilket också möjliggjordes tack vare den 
ekonomiska expansionen. Reformerna påbörjades efter unions
krisen 1905 under liberalen Karl Staaffs första regering (1905-
1906) och fortsattes under högermannen Arvid Lindmans första 
regering (1906-1911) och Karl Staaffs andra regering (1911-
1914). Åtgärderna bestod av moderniserad lagstiftning samt 
administrativa och organisatoriska förbättringar på en mångfald 
områden - sociala, näringspolitiska, ekonomiska m fl. Stora 
resultat nåddes, men oftast i kompromissens tecken. Till de 
frågor som vid krigsutbrottet inte var slutbehandlade - och som 
är av betydelse i detta sammanhang - hörde reformering av 
fattigvården och översyn av reglerna om församlingsrätten. 

Även konstitutionella motsättningar hade uppstått. Till en 
början gällde det närmast meningsskiljaktigheter mellan konung 
Gustaf V och statsministern Karl Staaff som efter valen 1911 
tillträtt sin andra regering med en avgjort radikal liberal mi
nistär. Vid kritiska tillfällen tydde sig kungen till konservativa 
och moderatliberala rådgivare utanför regeringskretsen, vilket 
Staaff harmades över. Denne ville strikt tillämpa det parlamen
tariska styrelsesätt som var en kärnpunkt i hans politiska grund
satser, med rätt för det statsråd som tillkommit på grund av 
folkets val att fullt ut förfoga över regeringens befogenheter.2 

Genom ett kontroversiellt avsnitt i kungens tal angående 
försvarsfrågan till bondetågets deltagare den 6 februari 1914 -
det s k borggårdstalet blev den konstitutionella konflikten 
allmän och skapade en upprörd inrikespolitisk situation. Den 
moderatliberale politikern landshövding Louis De Geer d y 
skriver: "Allt vad vänster hette hade genom Konungens ord på 
borggården råkat i den vildaste upphetsning. Fäderneslandets 
trygghet, vår urgamla frihet och självbestämningsrätt, folkets 
rätt att sig själv beskatta, allt stod på spel, sades det. "3 Då Staaff 
begärde ett löfte av kungen att i framtiden ge statsrådet för
handsinformationer om sina politiska uttalanden svarade mo
narken att han inte ville beröva sig rätten att fritt meddela sig 
med Sveriges folk. Följden blev att regeringen Staaff den 12 
februari avgick. 
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En vecka senare trädde Hjalmar Hammarskjöld i spetsen för 
en politiskt obunden men klart konservativ ministär. Regeringen 
lät omedelbart upplösa andra kammaren och utlysa nyval. En 
förbittrad valstrid följde, med hittills osedd häftighet. I den 
socialdemokratiska valagitationen hördes ofta republikanska 
krav uttalade. 

Genom detta val och de ordinarie andrakammarvalen på hös
ten samma år hade de klassbetingade motsättningarna inom 
svensk politik skärpts. Under intryck av krigshändelserna rådde 
dock tillsvidare "borgfred", med den sittande regeringen kvar 
vid makten. Men detta innebar ingalunda att stridsfrågorna 
bringats ur världen. Man kunde vänta att de på nytt skulle 
aktualiseras när det utrikespolitiska läget så medgav.4

Händelserna 1917 

De skärpta försörjningssvårigheterna medförde ett stigande 
missnöje med regeringen Hammarskjölds livsmedels- och han
delspolitik. Sedan brödransonering införts den 15 januari 1917 
fick missnöjet sin urladdning i remissdebatten en vecka senare. 
Oppositionen mot regeringen blev alltmer tydlig och efter ett 
nederlag i en militär anslagsfråga i mars avgick den och efter
träddes av en högerregering med Carl Swartz som statsminister. 

På det socialdemokratiska partiets program stod en författ
ningsreform innebärande bl a allmän rösträtt och 8-timmars 
arbetsdag. Då emellertid regeringen Swartz hade ett provisoriskt 
drag ansåg socialdemokratins ledande män att den politiska 
upptiningen borde få anstå till höstens val. Denna mening dela
des dock inte av den socialdemokratiska oppositionen som i 
februari brutit med det gamla partiet och i maj bildade ett nytt: 
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Majoriteten av det so
cialdemokratiska ungdomsförbundet anslöt sig till vänstersocia
listerna. 5 

Arbetarna i landet kände sig hårt trängda av de ökade lev
nadskostnaderna som inte kompenserades av höjda löner och av 
bristen på sådana livsmedel som de hade råd att köpa: potatis 
och bröd. Svälten, trångboddheten och dyrtiden - hela hopplös-
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heten i läget skapade en dov och förbittrad stämning skriver 
landshövding Ragnar Casparsson som i yngre dagar själv upplev
de denna tid. 6 

Under intryck av marsrevolutionen i Ryssland bedrevs från 
vänstersocialisternas sida men också av ungsocialister och syndi
kalister en alltmer revolutionär agitation som ökade spänningen 
i samhället. 

Då rykten i stigande omfattning spritts om att allvarliga oro
ligheter skulle bryta ut den 1 maj överlade regeringen den 12 
april om åtgärder med hänsyn härtill.7 Det resulterade i att 
civilministern Oscar von Sydow den 14 april till överståthållaren 
och landshövdingarna sände ett hemligt brev i vilket han anmo
dade dem att i god tid vidta förberedande åtgärder för att vid 
behov möta möjliga oroligheter. I första hand skulle civil polis
makt användas. Då det emellertid kunde tänkas att förhållande
na utvecklade sig på sådant sätt att det blev oundgängligen 
nödvändigt att enligt förordningen den 31 december 1915 begä
ra militär handräckning borde hänsyn härtill tas vid planlägg
ningen och samarbete på förhand sökas med vederbörande mili
tära myndigheter. Av yttersta vikt var, betonade civilministern, 
att ingenting företogs som kunde framkalla oro eller begagnas i 
provocerande syfte. Stämningen ute i orterna skulle följas och 
hemlig rapport insändas då så var erforderligt.8 Under rege
ringssammanträdet berördes också försiktighetsåtgärder vid 
krigsmakten. 9

Två dagar senare bröt ovädret löst. Det började i Västervik 
med en "hungerdemonstration". Arbetarna lämnade sina ar
betsplatser och framförde vid en improviserad, av syndikalister
na inspirerad sammankomst anspråk på ökade ransoner, ett 
rättvisare skattesystem och mycket annat. 

Den brasa som tändes i Västervik den 16 april gick som en 
präriebrand över landet. Omfattande demonstrationer förekom 
på en mångfald större orter i södra och mellersta Sverige. I 
Stockholm tågade den 21 april arbetare i tusental från sina 
arbetsplatser till Helgeandsholmen. Anledningen var att stats
ministern denna dag skulle besvara en av Bernhard Eriksson 
framställd interpellation i livsmedelsfrågan. Per Albin Hansson 
talade till demonstranterna framför riksdagshuset. Han uppre
pade därvid på väsentliga punkter de fordringar som framförts i 
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Västervik men länkade samtidigt in missnöjet i ett krav på 
allmän rösträtt som ett medel att ge landet en bättre styrelse. 10 

Missnöjesvågen rullade vidare upp efter norrlandskusten med 
dess talrika sågverk och massafabriker. I Ådalen växte vinden 
från Västervik till "en storm över niporna" för att använda 
författaren Albert Vikstens uttryck.11 

Men det var inte bara de hungrande arbetarmassorna som 
öppet visade sitt missnöje, även militären började demonstrera. 
Den 20 april utbröt matstrejk vid Norrbottens regemente i Bo
den, och de närmaste dagarna därefter förekom demonstratio
ner och oroligheter vid flera stockholmsförband samt vid Oscar
Fredriksborgs och Vaxholms fästningar. Vidare inrapporterades 
militärdemonstrationer från Karlskrona, Östersund, Sollefteå 
och Gävle. 

Med anledning härav infordrade krigsministern Jockum Åker
man genom telegram till armefördelningscheferna, kommendan
ten i Boden och militärbefälhavaren på Gotland daglig rapport 
om förhållanden vid förbanden som borde komma till krigsmi
nisterns kännedom. Viktiga rapporter skulle ofördröjligen sän
das från truppförbanden direkt till kommandoexpeditionen. 12 

Vidare sände krigsministern ut en cirkulärskrivelse till samtliga 
myndigheter, i vilken han betonade angelägenheten av att man
skapet på lämpligt sätt upplystes om anledningen till de ändring
ar i portionsstaterna som eventuellt måst eller måste vidtagas. 
Förplägnaden vid truppförbanden borde även i övrigt ägnas 
alldeles särskild omtanke och oavlåtlig kontroll genom fullt kom
petent person. 13 

Militärdemonstrationerna gällde emellertid inte bara förpläg
naden - vilket krigsministern också var medveten om. 14 Det 
rådde även missnöje med tjänstgöringsförhållandena. Andan 
som vid krigsutbrottet hade varit genomgående mycket god vid 
förbanden hade mot slutet av kriget förbytts i en allmän värn
pliktsleda. 15 Också soldater läste tidningar och höll sig underrät
tade om vad som hände i Ryssland. Påverkan skedde av rabulis
ter i och utanför kasernerna. 

I Stockholm jäste det bland vissa värnpliktiga i kasernerna. 
Flera orosintermezzon inträffade, det allvarligaste den 24 april. 
På kvällen denna dag samlades mellan 600 och 700 värnpliktiga 
vid flottan och från regementena i huvudstaden till ett av ung-
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socialisterna anordnat möte på Södermalm med Karl Kilbom 
bland talarna och ett demonstrationståg som väckte stort uppse
ende och framkallade bekymmer hos myndigheterna.16

Troligen inspirerade av händelser i Petrograd började ungso
cialisterna i slutet av april bilda föreningar mellan arbetare och 
soldater. Vid ett klubbmöte i Göteborg den 29 april - till vilket 
ett hundratal värnpliktiga och stamanställda infunnit sig, större 
delen från flottan bildades sålunda ett arbetarnas och solda
ternas råd.17 Ett dylikt möte avhölls samma kväll också i Halm
stad.18 

Med tanke på att vid nya demonstrationer militär kunde bli 
utkommenderad för ordningshållning - vilket redan skett i 
Ådalen - lät ungsocialisterna före den 1 maj inom kasernerna i 
olika garnisoner sprida ett flygblad med rubriken "Skjut inte på 
oss1" och undertecknat "Revolutionära arbetare". 19 Från det 
nyssnämnda mötet i Göteborg sändes ett telegram till krigsmi
nistern vari bl a förekom följande ord: "100 militärer meddela 
att de även i vapenrock känna sig som arbetare". 20

Hos regeringen hade oroskänslan växt. Vid ett regeringssam
manträde den 27 april förklarade civilministern att han funnit 
situationen vara så allvarlig att han ifrågasatte om inte regering
en borde avgå till förmån för en vänsterministär. Men då övriga 
statsråd ansåg att regeringens avgång just då skulle inbjuda till 
revolution övergavs denna tanke. Man beslöt att ta frågan i 
betraktande längre fram beroende på hur det hela utvecklade 
sig. Efter överläggning med kommendanten överste Carl Ro
senblad och polismästaren Wilhelm Tamm beslöts att garni
sonen i Stockholm skulle förstärkas med landsortsförband. 21

Vid sidan av de legala försiktighetsåtgärderna hade i slutet av 
april några inflytelserika personer tagit initiativet till att bilda en 
borgerlig skyddskår i Stockholm, med generalmajor Viktor Balck 
i spetsen. Rekryteringen avbröts dock tidigt genom att ordföran
den i socialdemokratiska partiet Hjalmar Branting den 28 april 
påtalade saken i riksdagen. Samtidigt inställdes arbetarnas till
tänkta motaktion, upprättande av arbetargarden eller röda gar-
den som de också kallades.22

De väntade oroligheterna den 1 maj uteblev tack vare ener
giskt ingripande av arbetarrörelsens huvudledningar.23 Men 
hungerdemonstrationerna fortsatte. Det hände att de svältande 
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Militär, polis och demonstranter på Gustav Adolfs torg i Stockholm den 5 juni 
1917. I förgrunden Infanteriets underofficersskola från Karlsborg. (Foto: Stock
holms Stadsmuseum]. 

krävde att få köpa bröd utan kuponger, vilket också skedde 
genom tvångsköp som på sina håll övergick till plundring. De 
försökte även själva inventera böndernas förråd varvid de fram
förallt fordrade att få potatis. Flerstädes blev det sammanstöt
ningar mellan demonstranter och polis, i Göteborg också militär. 

Hungerdemonstrationerna kulminerade den 30 maj i Seskarö
upproret. Sågverksarbetarna hade företagit tvångsköp av bröd i 
butikerna, och då förhör skulle hållas med de inblandade upp
stod allvarliga motsättningar mellan arbetarna och ordningsmak
tens representanter. När på begäran av kronofogden en miliär
styrka anlänt och ingripit för att bistå polisen satte sig arbetarna 
till hårt motstånd och avväpnade styrkan delvis, varefter chefen 
för förbandet beslöt att låta styrkan lämna ön tillsammans med 
kronofogden och polismännen.24 Nya truppkontingenter och en
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Polis och demonstranter pd Gustav Adolfs torg i Stockholm den 5 juni 1.917. Den 
närmaste civilklädde i bildens vänstra hälft är Hjalmar Branting. {Foto: Arbetar
rörelsens arkiv och bibliotek) 

jagare sändes omedelbart till Seskarön för att överta ordnings
hållningen. 25 Oron stillades sedan t f landshövningen Walter 
Murray personligen infunnit sig med livsmedel och talat till 
arbetarna. 26 

Den 5 juni förekom demonstrationer av annan art i Stock
holm. Statsministern skulle i riksdagen besvara interpellationer i 
författningsfrågan av Branting och vänstersocialisten Ivar Ven
nerström. Socialdemokraterna var under debatten kritiska mot 
svaret till Branting, men ej särskilt skarpa. Vennerström där
emot, stödd av sin partikamrat Zeth Höglund, krävde bl a 
kungamaktens avskaffande. Stora människomassor hade samlats 
på Gustav Adolfs torg för att ge eftertryck åt interpellationerna. 
Norrbro var avspärrad genom en poliskedja, och bakom den 
fanns militära förband. Då ett våldsamt tumult uppstått -
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utlöst av polisingripande mot en liten svartmuskig ryss som 
kastat sten begav sin Branting ned från riksdagshuset för att 
lugna folkmassan, men hans uppträdande verkade märkligt nog i 
motsatt riktning. När folket trängde på för att lättare höra vad 
han sade uppfattades detta som att demonstranterna avsåg 
tränga fram över Norrbro. En beriden polisstyrka från Strömga
tan gjorde chock. Stenar och buteljer yrde mot poliserna, av 
vilka flera träffades, några personer blev kullridna, men inga 
allvarligt skadade. Folkmassan skingrades och rusade från torget 
in på sidogatorna.27 

Oroligheterna var emellertid inte slut med händelserna på 
Gustav Adolfs torg. Efter kravallerna begav sig demonstranterna 
till Folket hus. Nya skaror strömmade till och på kvällen fyllde 
folkmassorna till sista kvadratmetern Folkets hus, Norra latinlä
roverkets skolgård och gatan däremellan. När Branting trädde ut 
på balkongen utanför Social-Demokratens redaktionslokaler häl
sades han med öronbedövande jubel. Men då han manade män
niskorna att nu vända hem i lugn och god ordning och möta upp 
vid valen för att understryka allvaret i arbetaropinionens krav på 
medborgarrätt möttes han av en proteststorm utan like på ett 
svenskt folkmöte. 28 

Andra talare underblåste massornas harm och missnöje. Från 
alla håll krävdes handling, storstrejk, en ny regering, ett nytt 
statsskick. Vänstersocialisterna ingav en framställning till lands
sekretariatet om att storstrejk skulle utlysas.29 

Nästa kväll samlades på vänstersocialisternas initiativ stora 
skaror till ett massmöte i Hornsbergs hage (på Kungsholmen). 
Avsikten var att med anledning av gårdagens polisingripanden 
företa en protestmarsch till Slottet. Men sedan polisen fått 
militärhjälp fann demonstranterna för gott att småningom 
skingras - därtill uppmanade av sina egna ledare - och mar
schen till Slottet blev inte av. Ett besked från landssekretariatet 
att framställningen om storstrejk för närvarande inte kunde 
bifallas torde ha bidragit till att dämpa kamplusten. 30
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Stats- och justitieministrarna i den efter valen 1917 tillträdda liberal-socialdemo
kratiska koalitionsregeringen: Nils Eden [lib), tv och Eliel Löfgren [lib). [Foto: 
Stockholms Stadsmuseum) 
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Händelserna 1918 

Efter valen på hösten 1917 avgick regeringen Swartz och efter
träddes av en vänsterregering med liberalen Nils Eden som 
statsminister. Ministären bestod av 7 liberaler och 4 socialdemo
krater. 

Två frågor ställdes nu i förgrunden: Den ena gällde folkför
sörjningen. Vänsterregeringen såg som en av sina främsta upp
gifter att få till stånd bättre relationer till ententemakterna och 
därigenom bl a förbättra livsmedelsläget. Den andra frågan var 
en författningsrevisi'on. Regeringen förklarade att den hade för 
avsikt att ofördröjligen förbereda åtskilliga författningsreformer, 
främst omläggning av den kommunala rösträtten så att rösträtt 
tillförsäkrades envar som betalade skatt, slopande av vissa så 
kallade streck samt rösträtt för kvinnor enligt den allmänna 
rösträttens grunder.31 

Trots dessa ambitioner från regeringens sida blev på hösten 
1918 revolutionsfaran akut. Detta berodde inte bara på det 
ännu brydsamma försörjningsläget utan också på händelserna i 
Centraleuropa. Den 27 oktober begärde Donaumonarkin sepa
ratförhandlingar och fick den 3 november vapenstillestånd. Kej
sar Karl abdikerade. Den 9 november nedlade kejsar Wilhelm 
kronan och begav sig till Holland. Den 11 november underskrev 
Tysklands delegater stilleståndsfördraget. Tyska kejsardömet 
störtades och på samma sätt gick det med alla tyska furstehus 
liksom även med monarkierna i Österrike och Ungern. Överallt 
proklamerades republiker. Omvälvningarna hade ju tidigare 
börjat i Ryssland och man hörde talas om en världsrevolution. 
Exempel från de ryska bolsjevikernas metoder vid maktens eröv
ring följdes på sina håll. 

Dessa händelser kunde inte undgå att påverka sinnena i vårt 
land. Vänstersocialisternas ledning - med Fredrik Ström, Zeth 
Höglund och Karl Kilbom bland de mest drivande krafterna -
utformade ett upprop under rubriken "Fram för den socialistis
ka republiken1" Efter ryskt föredöme vände sig partiet till lan
dets arbetare, bönder och soldater, Dessa folkgrupper uppmana
des att delta i en svensk massaktion för att bilda "en socialistisk 
regering, stödd på arbetar-, soldat- och bonderåd över h'ela lan
det". Vidare skulle strävandena inriktas på att upprätta ett 
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Civilminister Axel Schotte (lib), t v  och sjöminister Erik Palmstierna [soc), 
ingående i koalitionsregeringen Eden. [Foto: Stockholms Stadsmuseum) 
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republikanskt statsskick. Första kammaren skulle avskaffas och 
allmän rösträtt införas. Vänstersocialisterna yrkade vidare på att 
militärövningarna omedelbart skulle inställas, att arbetare och 
statstjänare skulle tillförsäkras högre löner, att beslut omedel
bart skulle fattas om att införa 8-timmars arbetsdag, att indu
strin skulle ställas under arbetarnas kontroll och att bolagens, 
godsens och statens jord "under samhällets kontroll" genast 
ställdes till statares, torpares, drängars, bondsöners och skogsar
betares disposition. De uppställda programpunkterna skulle 
förverkligas "om nödvändigt med en allmän arbetsnedläggelse". 

Uppropet publicerades den 11 november i vänstersocialister
nas organ Folkets Dagblad Politiken och var undertecknat av 
Socialdemokraktiska vänsterpartiet, Socialdemokratiska ung
domsförbundet och Sverges soldat- och arbetarförbund. 

På kvällen samma dag höll vänstersocialisterna ett massmöte i 
Auditorium (vid Norra Bantorget) en "revolutionsfest" - där 
aktionsplanen enhälligt antogs som resolution. Vidare anmana
des högersocialisterna - också resolutionsvis att bryta borg
freden och ej befatta sig med fortsatt förräderi mot det kämpan
de internationella proletariatet. 32

Regeringen följde med spänd uppmärksamhet vänstersocialis
ternas förehavanden och höll sig underrättad om de försiktig-

. hetsåtgärder som vidtogs hos polisen och inom krigsmakten. Vid 
en beredning den 12 november gjordes först en sammanfattning 
av läget.33 Statsministern rekapitulerade inkomna underrättel
ser om vänstersocialisternas verksamhet och kunde tillägga att 
dessa nu avsåg söka samarbete med anarkister och syndikalister. 
Civilministern Axel Schotte redogjorde för en rapport från polis
mästare Gustaf Hårleman angående ordningshållningen i Stock
holm. Militären var enligt polismästarens mening ingenstädes 
att lita på; inte ens vid hästgardet skulle en pålitlig skvadron 
kunna uppbringas. Detta var en klart oriktig uppgift, eftersom 
både vid Svea livgarde och de bägge kavalleriregementena i 
Stockholm andan fortfarande var god, men rapporten fick stöd 
av vad krigsministern Erik Nilson och sjöministern Erik Palm
stierna hade att anföra om den revolutionära stämningen och de 
försiktighetsåtgärder som ansetts påkallade. 

Regeringen överlade därefter om hemliga förberedelser till 
värnpliktsinkallelser om sådana blev nödvändiga. 34 Till en bör-
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jan skulle i kommandoväg order gå till armefördelningschefer 
och likställda chefer, truppslagsinspektörer och regementschefer 
(inskrivningsbefälhavare) att tillsvidare förbliva på eller i närhe
ten av sina tjänstgöringsstationer eller övningsplatser. 35 Man 
beslöt att anbefalla landshövdingarna att vara på sina poster och 
meddela dem att militärmakt till ordningens upprätthållande ej 
fick rekvireras utan civilministerns medgivande. Regeringen 
själv skulle söka samförstånd med arbetarnas huvudledningar 
för att avvärja oroligheter och endast i yttersta nödfall tillgripa 
våldsmedel. 36

Därefter anmodades Landsorganisationens ordförande Her
man Lindqvist som tillika var andra kammarens talman att 
komma tillstädes. Statsministern delgav honom vad regeringen 
visste om vänstersocialisternas planer och hemställde om Lands
organisationens hjälp för att hindra oroligheter och äventyr. 
Lindqvist lovade att han omedelbart skulle söka få en överlägg
ning med fackförbundens ordförande och två dagar senare ett 
sammanträde med Landsorganisationens representantskap. Han 
framhöll dock att regeringen 'för att kunna hålla rörelsen bland 
folket inom laglighetens råmärken måste vidta radikala åtgärder 
särskilt med avseende på författnings- :och normalarbetsdagsfrå
gorna. Skedde så trodde han att.fackföreningsfolket skulle stöd-
ja regeringen. 37 

I själva verket hade regeringen tidigt satt igång förarbeten till 
de utlovade författningsreformerna. Propositioner om kvinnlig 
rösträtt vid politiska val och reformering av den kommunala 
rösträtten hade lagts fram till 1918 års lagtima riksdag men fallit 
i första kammaren. 38 Regeringen avsåg ta upp författningsfrågan 
på nytt vid lagtima riksdagen nästföljande år, däremot icke vid 
höstens urtima möte som utlysts för att behandla några aktuella 
men mindre betydelsefulla frågor. 

Genom händelserna utomlands och vänstersocialisternas ma
nifest hade läget förändrats. Hur regeringen såg på situationen 
och vilka politiska åtgärder saken föranledde framgick av utta
landen vid senare tillfällen av justitieministern Eliel Löfgren. 39 

Regeringen var, nämnde han, medveten om att det inom hela 
vänstern ställdes krav på författningsreformer, men att det stora 
folkflertalet önskade en utveckling inom den laga ordningens 
gränser. När vänstersocialisterna nu påyrkade direkt införande 
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av republik och enkammarsystem med hjälp av storstrejk varsla
de detta om revolutionära rörelser inom vissa grupper av befolk
ningen. Genom de socialdemokratiska regeringsledamöternas 
kontakter med sitt parti stod det vidare klart att denna rörelse 
hotade att sprida sig till allt vidare lager. Det blev uppenbart att 
stormen endast kunde besvärjas genom omedelbar handling från 
regeringens sida. Det gällde att genast ta upp författningsfrågan 
och bryta högermotståndet. Regeringen inledde därför överlägg
ningar med såväl ledningen inom det socialdemokratiska partiet 
som med det liberala samlingspartiets förtroenderåd och enskil
da riksdagsmän med försänkningar hos de liberala lantmännen. 
Resultatet blev att enighet nåddes om samverkan mellan de 
liberala och socialdemokratiska partierna om fortsatt kamp mot

revolutionära våldstendenser, men för folkets fulla självbestäm
manderätt inom lagens ram. 

Då arbetarkommunen i Stockholm utlyst ett stort möte i 
Folkets hus till den 14 november arbetade man inom regerings
kansliet för högtryck på att få reformförslaget klart till dess. 

Om stämningen vid denna tid berättar Erik Palmstierna i sin 
dagbok den 13 november: 

"Kungen är ytterligt nervös och besvär oss att motarbeta bol
sjevismen. Kronprinsen har upprepade samtal med Branting här
om. De påverka högern allt vad de kµnna. Nyss var Rosenblad -
kommendanten - hos mig, skickad hv kungen, och när jag sade 
honom - denn� .reaktionär - att vi komma med en radikal

författningsändring�tbrast han lättad: 'Gudskelov1'. 
Vilka situationer! Oron är allmän� man springer efter oss på

gatorna och vill höra lugnande ord." 0 

Eliel Löfgrens maka skriftställarinnan Mia Leche lämnar exem
pel på de panikartade säkerhetsåtgärder som vidtogs i vissa 
borgerliga kretsar för att man skulle kunna försvara sig då ,revo
lutionen bröt ut och folket skulle börja sina plundringar.41 Dit 
hörde inköp av revolvrar och ammunition och sådana dåförtiden 
ovanliga arrangemang som att hålla husportar stängda på dagtid 
och anbringa extralås på farstudörrar. 

Och hon citerar sin dagbok: "Ingen människa tänker på att 
det är fred (läs vapenstillestånd), alla lever i bolsjevikskräckens 
tecken." 
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Kvällen före arbetarkommunens möte samlades ett ledarskikt 
av socialdemokratiska partiet - de i Stockholm varande med
lemmarna av förtroenderådet samt partiets reprsentanter i rege
ring och riksdag - för överläggning. Några av de mer prominenta 
partimedlemmarna - Olof Olsson, Per Albin Hansson, Bern
hard Eriksson och Gustav Möller - talade för republik. Rege
ringsrepresentanterna tog däremot avstånd från republik
kravet.42 Enligt deras åsikt kunde republik icke genomföras an
nat än på revolutionär väg, och gick statsledningen sönder skulle 
stor oreda uppstå.43 Ryssland framhölls av Branting som ett
avskräckande exempel och han påpekade att utvecklingen i 
Tyskland var oviss. Allteftersom diskussionen framskred samla
de motståndarna till tanken på att kräva republik meningarna 
kring sig.44 Men även de stora arbetarskarorna måste övertygas
om riktigheten av denna ståndpunkt. För en stor del av folket 
hade republikkravet blivit starkt känslobetonat. En påtaglig 
spänning och förväntan rådde i huvudstaden. Enligt vad Värner 
Ryden antecknat trodde mången att mötet skulle ansluta sig till 
revolutionära linjer och revolutionen förmodligen bryta ut sam
ma natt, för vilket fall vänstersocialisterna höll sig beredda. 
Andra hoppades att regeringens ingripande och Brantings infly
tande skulle reda upp situationen.45

Detta hopp infriades. På eftermiddagen den 14 november var 
regeringens program klart och kungjordes i en kommunike. I 
denna meddelade regeringen bl a sin avsikt att inför den samla
de urtima riksdagen lägga fram förslag till lika kommunal röst
rätt för alla kommunalt skattskyldiga. Regeringen sade sig dess
utom ha för avsikt att inför nästa lagtima riksdag framföra 
förslag om sådan ändring i den politiska rösträtten att skatte
strecket upphävdes och fattigvårdsstrecket inskränktes att gälla 
endast sådana personer som varaktigt omhändertagits för för
sörjning genom fattigvården. Män och kvinnor skulle få rösträtt 
efter samma grunder. 

Regeringen förklarade vidare ått den var fast besluten att 
sätta in all sin kraft på att snabbt och fullständigt genomföra 
detta författningsprogram samt att upprätthålla lag och ordning 
i landet. Slutligen vädjade regeringen till Sveriges folk att under 
rådande svåra in- och utrikespolitiska förhållanden stödja den i 
arbetet för att förverkliga dessa uppgifter. 
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I kommuniken nämndes intet om 8-timmarsdagen. Möjligen 
berodde detta på att utredning i ämnet hade anförtrotts den s k 
arbetstidskommitten, ty samtidigt med regeringskommuniken 
gjorde civilministern ett uttalande för pressen att han för sin del 
hoppades att förslag i arbetstidsfrågan skulle kunna föreläggas 
1919 års riksdag. 

Branting - som fått ett exemplar av regeringskommuniken i 
sin hand - lyckades i Folket hus få auditoriet med sig. Han 
krävde rösträttsreform, 8-timmarsdag och annat men hävdade 
att frågan om republik icke för tillfället var aktuell. Genom att 
uttala att endast folket i val borde bestämma över statsformen 
åstadkom Branting att man vann tid och därmed hade faran för 
en revolt avlägsnats. 

I ett stort manifest som socialdemokraterna följande dag sän
de ut till "Sveriges arbetande folk" uttalade partiet sin tillfreds
ställelse över regeringens initiativ och förklarade sig givetvis vara 
berett att på allt sätt stödja regeringens aktion. Bland punkterna 
på partiprogrammet var republikkravet inskrivet. Men frågan 
skulle avgöras av en ny riksdag eller genom folkomröstning. 

Vänstersocialisterna hade den 14 november påbörjat en treda
gars konferens med ombud från hela landet. Den 15 november 
försökte de få till stånd samarbete med socialdemokraterna. En 
skrivelse härom överlämnades av en deputation till Branting.46 

Efter hård kritik av den socialdemokratiska pressen men troligen 
också till följd av påpekanden av partimedlemmar hade pro
grammet nu något hyfsats. Man hade övergivit dels tanken på 
storstrejk i egen regi, dels planerna på en socialistisk regering, 
stödd på arbetar-, soldat- och bonderåd. Försöket till samarbete 
vann dock ej framgång. 

En ny, måhända allvarligare politisk kris uppstod i samband 
med riksdagsförhandlingarna i december.47 Ministären Eden lyc
kades avvärja denna genom att tillse att utfästelserna i prokla
mationen den 14 november infriades. Den 17 december antog 
riksdagen regeringens författningsförslag. Till frågans lösning 
hade bidragit att kungen och kronprinsen verkat för att få de 
ledao.de högermännen med på en uppgörelse. Dessa hade även 
fått mottaga påtryckningar från framstående industrimän som 
befarade att en fortsatt uppslitande konflikt skulle bli till för
fång för näringslivet. 48 Vid ärendets behandling i ett särskilt 
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utskott blev resultatet en kompromiss, genom vilken även hö
gern fick några garantikrav beaktade. 

Riksdagsbeslutet innebar att allmän och lika rösträtt vid kom
munala val infördes. I övrigt träffades överenskommelse om att 
resten av reformerna skulle beslutas vid lagtima riksdagen 1919. 
Då infördes bl a rösträtt för kvinnor och utvidgades riksdagens 
befogenheter på flera punkter.49 Vid nästa riksdag efter nya val 
(1921) bekräftades dessa grundlagsändringar. En urtima riksdag 
1919 beslöt att införa lagstadgad 8-timmars arbetsdag. 

En fråga som inställer sig är om det verkligen förelåg fara för 
en statsvälvning. Dåvarande lagbyråchefen, senare överståthål
laren Torsten Nothin tycks ha trott detta. I sina memoarer 
spekulerar han över vad följden kunnat bli om mötet i Folkets 
hus resulterat i republikens proklamerande och ett alltmer väx
ande tåg mot kanslihuset och Slottet. Han skriver:50 

"Skulle detta betytt monarkins störtande eller skulle det betytt 
inbördeskrig och spolierande av redan vunna resultat? Ingen kan 
svara därpå med säkerhet. Troligen hade väl situationen glidit 
regeringen ur händerna och sannolikt skulle väl en revolution då 
ha lyckats, men landet skulle ha blivit hårt sönderslitet och 
splittrat." 

Nothin tillägger att konung Gustaf V vid något tillfälle under 
början av 1940-talet för honom berättade att han redan låtit 
packa ned en del av sin lösegendom för den händelse han skulle 
nödgas fly ur landet. 51

Man kan emellertid av fil doktor John Lindgrens bok om Per 
Albin Hansson utläsa att det faktiska läget i landet inte motsva
rade den nervositet som vissa myndigheter och enskilda perso
ner lade i dagen. 52 Vänstersocialisterna saknade förtroende hos 
flertalet arbetare och deras inflytande var alltså ej så stort som 
man trodde. I november 1918 hade visserligen hungern och 
spanska sjukan skapat en missmodig stämning, men det fanns 
inte samma kampvilja som under hungerdemonstrationernas 
dagar halvtannat år tidigare. Tillkomsten av den liberal-socialis
tiska regeringen hade medfört att situationen och stämningen 
bland massorna betydligt ändrats.53 

Väsentligt var dessutom att några beväpnade revolutionärer, 
redo att skjuta, överhuvudtaget inte existerade, vare sig i Stock
holm eller i landsorten. 
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När medlemmar av Landsorganisationens representantskap -
vilka företrädde fackföreningar över hela landet - i början av 
december 1918 sammanträdde till ett nytt möte uttalades den 
meningen att fara för revolution icke förelåg. Denna uppfatt
ning bekräftades långt senare av en framstående arbetarledare i 
det "röda" Norrbotten, P A Sehlstedt, som nämnde att ett så 
huvudlöst företag skulle ha varit dömt att misslyckas redan från 
början.54

Även inom konservativa kretsar fanns det personer som tviv
lade på revolutionsfaran. En som tog saken kallt var förre stats
ministern landshövding Hammarskjöld som från sin post i Upp
sala i ett brev till civilministern ondgjorde sig över landshöv
dingarnas "reseförbud"55 Sedan högern genom författningsre
formerna och efterföljande val förvandlats till ett minoritetspar
ti i båda kamrarna talade man på många håll med bitterhet om 
högerledarnas ''kapitulation.' '56

Hur det än förhöll sig med faran för en statsvälvning torde 
dock en sak vara säker: Stor oro och allvarliga störningar hade 
fortfarande präglat det svenska samhället, om inte regeringen 
ingripit, den socialdemokratiske partiledaren sagt de rätta orden 
och högermännen i riksdagen utsatts för påtryckningar. 

Den försvarsfientliga propagandan 

Den revolutionära aktiviteten riktade sig inte minst mot militär
väsendet. Detta skedde i form av en utbredd försvarsfientlig 
propaganda. Eftersom nämnda agitation var en gammal företeel
se skall till en början en återblick göras på dess uppkomst, 
orsaker och tidigare yttringar. 

De sociala missförhållanden som rådde i landet i slutet av 
förra och början av detta sekel gjorde att många medborgare icke 
upplevde Sverige som ett samhälle värt att försvara. På grund 
härav utbredde sig inom vida kretsar försvarsnihilistiska ström
ningar. Till detta bidrog pacifistisk propaganda. Man saknade 
kunskap om eller intresse för utrikespolitikens problem och 
drömde om en kommande förnuftig världsordning. 57 

Hand i hand härmed gick antimilitarism. Symbolen var "det 
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brutna geväret", ett märke som bars på blusen eller kavajuppsla
get. Antimilitarismen hade fått rotfäste genom att militär trupp 
tillkallats vid arbetskonflikter. Då sågverksarbetarna i Sundsvall 
1879 lade ned arbetet till protest mot sågverksägarnas löneredu
ceringskrav och oförsiktigt nog samlats på skarpskytteför
eningens mötesplats lät myndigheterna omringa lägret med mili
tär, varefter följde rättsuppgörelse och tvångsåtgärder.58 Vid 
åtskilliga andra liknande tillfällen blev militär utkommenderad. 
Då sulfitfabriksarbetarna i Mackmyra 1906 gick i strejk för att 
hävda föreningsrätten biträdde militär vid de omfattande vräk
ningarna. Enligt samtida skildrare skonades icke ens havande 
kvinnor utan kastades obarmhärtigt ut i vinterkylan, med på
följd att flera missfall inträffade.59 Under storstrejken 1909 sat
tes militär trupp in runt om i landet för att bevaka fabriker och 
andra anläggningar, med skarp ammunition och påsatta bajonet
ter.60 

Genom att försvarets män sålunda öppet framstod som red
skap i de maktägandes händer kom bitterheten till stor del att 
rikta sig mot militärväsendet. 

Med införandet av den allmänna värnplikten 1901 fick de 
antimilitära stämningarna ökad näring vid betraktande av att 
rösträttsfrågan ännu ej var löst. Att medborgare skulle behöva 
göra värnplikt utan att äga fulla demokratiska rättigheter verka
de utmanande. 

Till antimilitarismen bidrog den personliga olusten hos många 
att göra värnplikt samt en viss konservatism från befälets sida 
men också att de stigande försvarsutgifterna - med rätt eller 
orätt - betraktades som ett hinder för påkallade sociala refor
mer.61 Ett beryktat uttryck för den på denna grund bedrivna 
antimilitaristiska propagandan var den paroll som 1908 höjdes 
av den unge socialdemokraten Per Albin Hansson: "Icke en dag 
eller ett öre mera åt militarismen". 

Ett utslag av försvarsfientligheten var även ett manifest som 
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund på en kongress 
1905 utfärdade med titeln "Fred med Norge", i vilket arbetarna 
i Sverige uppmanades att vid eventuell mobiliseringsorder vägra 
inställa sig under fanorna. Zeth Höglund som påtagit sig det 
juridiska ansvaret för publiceringen dömdes till sex månaders 
fängelse.62 Men Höglund framhärdade. Följande år gav han ut
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skriften "Ned med vapnen", som han förklarade vara en vidräk
ning med militarismen. 

Den försvarsfientliga propagandan blev så utbredd och tog sig 
så allvarliga former att Karl Staaff som under sin första rege
ring var både stats- och justitieminister beslöt att genom 
skärpt lagstiftning stävja företeelsen. Till 1906 års riksdag lades 
propositioner innefattande dels förslag till lag om förbud för 
krigsmanskap att deltaga i vissa sammankomster, dels förslag om 
vissa ändringar i Strafflagen och Strafflag för krigsmakten, dels 
ock förslag till vissa ändringar i Tryckfrihetsförordningen. Den
na lagstiftning - som i den politiska diskussionen kom att 
benämnas Staafflagarna - genomdrevs 1906, beträffande änd
ringarna i Tryckfrihetsförordningen med godkännande vid 1909 
års riksdag. 

Ungdomförbundets reaktion på Staafflagarna kom tämligen 
omgående. På förbundets kongress 1907 antogs enhälligt följan
de programpunkt:63 

"Förbundet skall bedriva en kraftig antimilitaristisk agitation 
med militärväsendets fullständiga avskaffande som mål och i 
samband därmed verka för upprättande av mellanfolkliga skilje
domstolar och för en kraftig internationell samverkan mellan 
arbetarorganisationerna i alla länder." 

I anslutning härtill grundades 1908 tidningen Stormklockan som 
språkrör för rörelsen.64 

Den omfattande försvarspropaganda som bedrevs i början av 
1910-talet - F-båtsinsamlingen, Sven Hedins och Pontus Fahl
becks skrifter, en mångfald militärpolitiska artiklar och föredrag 
m m  föranledde en kraftig motagitation från radikalt och 
socialistiskt håll. En uppmärksammad insats gjordes av August 
Strindberg som under sina sista år utkämpade den s k Strind
bergsfejden (1910-1912) och därvid bland annat angrep den 
försvarsvänliga publisistiken. 65 En vänsterfalang bland socialde
mokraterna drev en hänsynslös antimilitarism eller egentligen 
försvarsnihilism. På ungdomsförbundets kongress 1912 beslöts 
enhälligt att sätta igång en ännu kraftigare agitation än hittills 
för avväpning. I varje garnisonsort skulle finnas en socialdemo
kratisk ungdomsklubb med antimilitaristisk propaganda som 
huvuduppgift.66 Till ledning för agitationen gav förbundet 1913 
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ut skriften "Det befästa fattighuset. Antimilitaristisk och socia
listisk handbok", redigerad av Zeth Höglund, Hannes Sköld och 
Fredrik Ström. 67 Partiledningen bekämpade dock ytterligheter 
av detta slag och Branting inskred eftertryckligt mot skriften.68 

Genomförandet av 1914 års härordning med därtill hörande 
utsträckt tjänstgöringstid medförde att olusten hos vissa förut 
försvarsfientligt sinnade kretsar ökade. Detta bidrog i sin tur till 
att den försvarsfientliga propagandan tilltog. Kriget och dess 
verkningar gav den ny eggelse. På en av ungdomsförbundet 
anordnad fredskongress 1916 - till vilken även inbjudits arbe
tarkommuner och fackföreningar - utfärdades ett manifest med 
uppmaning till storstrejk vid eventuell mobilisering. Zeth Hög
lund, Erik Heden och Ivan Oljelund gjordes ansvariga för denna 
uppmaning och häktades ett par dagar efter kongressens slut. 
Efter prövning av ärendet i olika rättsinstanser ådömdes Hög
lund och Oljelund fängelsestraff.69 

Så till händelserna 1917/18. Genom det allmänna missnöjet i 
samhället fick antimilitarismen ökad vind i seglen. Ligister och 
deras anhängare visade sin försvarsfientlighet genom hätskhet 
mot officerare och förföljelse av fast anställt manskap och värn
pliktiga under deras fritid. 70 

De etablerade partiorganisationerna satte agitationen i sy
stem. Sedan vänstersocialisterna i maj 1917 lämnat det social
demokratiska partiet bedrev de i sin press en hänsynslös 
försvarsfientlig propaganda, med tidningen Folkets Dagblad Po
litiken som huvudorgan. I Ådalen agiterade Nya Norrland och 
Nya Samhället. 

Socialdemokratiska ungdomsförbundet angav i en instruktion 
till sina klubbar att medlemmarna genom ett förtroligt umgänge 
med de stamanställda skulle förmå dem att bryta den militära 
banan.7 1 

Vänstersocialisterna bildade 1917 Sverges soldat- och arbetar
förbund med uppgift att "såväl genom som vid sidan om de 
anslutna föreningarna verka för att befrämja förbrödring mellan 
soldater och arbetare" .72 Styrelsen bestod av en i Stockholm 
förlagd centralkommitte på fem personer som valdes av en rep
resentantförsamling. Lokalföreningar bildades i Stockholm, Gö
teborg, Malmö, Landskrona, Uppsala, Malmköping, Karlsborg, 
Linköping, Västerås, Karlskrona och Boden. 
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Förbundet gav ut en tidning, Frihetsflamman, som kom ut 
med ett nummer 1917 och fyra nummer 1918. Tidningen spreds 
bland de värnpliktiga och innehöll militärpolitiska artiklar av 
vänstersocialister och ungsocialister. I nr 1/1918 förklarade ung
socialisten C J Björklund att armen måste vändas som ett vapen 
mot reaktionen och gå över på folkets sida. Detta skulle ske, 
menade han, antingen i aktiv eller passiv form. Den aktiva 
formen - som var att föredraga - innebar att hela regementen 
"med flygande fanor och klingande spel" gick över på revolutio
nens sida, den passiva åter att soldaterna obstruerade hela den 
militära apparaten. "Om icke satsen: kolven i vädret praktiseras, 
så skjutes, om befallning ges att skjuta på bröderna i blus, i 
luften. Patronbälten, gevär, revolvrar tappas och manskapet 
missförstår ofta order." 

Agitatorn Hinke Bergegrens anhängare - de s k  unghinkarna 
- gjorde i den anarkistiska tidningen Brand antimilitarismen till
huvudämne. Som riktlinjer för verksamheten angav tidningen
att det gällde att ingjuta hat och avsky för mördaryrket, förmå
de unga arbetarna att ej ta fast anställning vid hären eller
flottan, om möjligt etablera värnpliktsvägran i större omfattning
samt väcka solidaritetskänslan hos stamanställda och rekryter så
att de ej lät bruka sig som verktyg i statens hand mot arbetarna.

Själva fältarbetet bedrevs på följande sätt. Genom att skapa 
olust inför värnpliktstjänstgöringen, sprida missnöje med förhål
landena vid förbanden och uppegga till ohörsamhet mot befälet 
sökte man skada utbildningsmiljön och hindra rekrytering och 
rekapitulering (återanställning) av underbefäl. Försvarsfientliga 
skrifter och flygblad delades ut till inskrivningsskyldiga i sam
band med inskrivningarna, på lägerplatserna och i kasernerna. 
De nyinryckta inbjöds till möten där de fick lyssna till försvarsfi
entliga föredrag. På förbanden förekom också en personlig agita
tion, ibland öppet och ibland vid privata samtal. Värnpliktsklub
bister spred sina socialistiska ideer bland kamraterna, och yrkes
agitatorer tog sig in på lägerplatser och kasernområden.73

Icke ens skyddstruppförbanden lämnades i fred. Agitationen 
inriktade sig därvid framförallt på yngre årsklasser vid enheter 
grupperade utom huvudförläggningsorterna.74

De tidningar och småskrifter som smugglades in i militärför-
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läggningarna blev visserligen lagda under beslag, men oftast 
hade de dessförinnan hunnit sprida sitt budskap. 75 

Propagandan underlättades av det missnöje med tjänstgö
ringsförhållandena som redan rådde bland de värnpliktiga och 
som här tidigare nämnts. Det var särskilt två omständigheter 
som framkallat olusten: den ena var det olyckliga utbildningssy
stemet innebärande att rekrytutbildningen började på hösten -
med alla de olägenheter detta vid dåtida förhållanden förde med 
sig - den andra de fortgående inkallelserna av skyddstruppför
band, inkallelser som mot slutet av kriget var svåra att motive
ra.76 

Sin största spridning vann propagandan inom infanteriet, un
der det att specialvapnen ej blev lika starkt berörda av den. Mest 
intensivt bedrevs den vid de norrländska truppförbanden, vilket 
säkerligen stod i samband med uppkomsten av de stora arbetar
centra i industriområdena där och att vänstersocialisterna hade 
sina starkaste fästen i Norrland. 77 

Hemvistens betydelse blir belyst även av förhållandena i 
Stockholms garnison. Det var exempelvis stor skillnad mellan 
Svea och Göta livgarden. De värnpliktiga vid I 2 kom från 
stadsdelar (Kungsholmen och Södermalm) där den politiska 
oron var särskilt märkbar. Sveagardisterna åter- som huvudsak
ligen rekryterades från Östermalm var inte lika påverkade av 
agitationen. 78

Propagandan fick stor effekt. Redan i sitt nummer för I sep
tember 1917 kunde tidningen Brand uttrycka sin tillfredsställel
se över resultatet. Tidningen konstaterade att mördaryrket var 
allmänt avskytt, att de stora vakanserna vållat regeringen allvar
liga bekymmer och att militären "aldrig varit mindre 'pålitlig' än 
nu . 

Förhållandet var att den ständiga agitationen mot försvarsvä
sendet bidragit till att göra detta impopulärt. Även hos många 
som inte var besjälade av direkt antimilitaristiska tänkesätt hade 
likgiltighet mot försvaret - ett slags "passiv antimilitarism" 
gjort sig gällande. Som följd härav hade truppandan inom krigs
makten väsentligt försämrats. Hos manskapet hade missnöje 
med tjänsten skapats eller vidareutvecklats och i samband här
med hade uppstått ovilja mot befälet. 79 

Till propagandans farligaste verkningar hörde dess inflytande 
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på rekryteringen av de fast anställda och deras kvarstannande i 
tjänst. Det hade blivit svårt att nyanställa volontärer och många 
av befälet av olika kategorier lämnade i förtid yrket bl a på grund 
av minskad trivsel.80 

Inom regeringen och försvarsledningen såg man självfallet 
mycket allvarligt på företeelsen. Saken togs också upp i riksda
gen. 81 Under sommaren 1917 tillsatte Kungl Maj:t en kommitte 
för att utreda och avge förslag angående åtgärder mot den 
försvarsfientliga propagandan, med generalmajor Hugo Hult 
som ordförande. 82 Utredningen försvårades bl a genom starka 
meningsmotsättningar mellan kommitteledamöterna - vilka re
presenterade både högern och liberalerna - och den blev klar 
först 1921. 83 

Av redogörelsen torde ha framgått att den försvarsfientliga 
propagandans yttersta mål var att avskaffa krigsmakten. Väns
tersocialisternas åtgärd att bilda soldat- och arbetarförbund an
tyder dock att det kunde bli fråga om något annat. I december 
1919 inkom uppgift från Gotlands infanteriregemente att pro
pagandan, ovisst i vilken omfattning och med vilket resultat, 
inriktat sig på något nytt, nämligen att hos de värnpliktiga 
uppamma villighet i tjänsten, för att sedermera vid förefallande 
behov kunna använda krigsmakten för revolutionära syften. 84 

Krigsmaktens åtgärder 

De mest omfattande försiktighetsåtgärderna vidtogs under tiden 
april-juni 1917. Vid högre staber samt regementsexpeditioner 
genomfördes ständig telefonpåpassning. Opålitliga värnpliktiga 
hemförlovades eller omplacerades. Särskilda beredskapsenheter 
organiserades vid förbanden för att vid behov biträda polisen 
med att upprätthålla ordningen. 

Det var särskilt förhållandena i Ådalen, Stockholm och Göte
borg som påkallade uppmärksamhet och militära insatser. 

De första utkommenderingarna skedde till Ådalen. På begä
ran av landshövdingen i Härnösand transporterades natten mel
lan 27 och 28 april en styrka till Kramfors - Kramforsdetache
mentet. Styrkan bestod av en bataljonsstab, ett kompani och en 

208 



Demonstrationståg i Ådalen våren 1917. [Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bib
liotek) 

kulsprutepluton ur Västernorrlands regemente från Sollefteå. 
Därjämte ingick i förbandet en beriden avdelning (25 ryttare) ur 
Norrlands trängkår från samma garnison. Vid framkomsten visa
de det sig att stämningen var mycket upphetsad men att ett 
militärt ingripande kunde undvikas. 

Till Härnösand sändes den 28 april från Umeå trupp ur Väs
terbottens regemente, nämligen ett kompani och en kulsprute
pluton, samt ur Norrlands dragonregemente en ryttartropp -
Härnösandsdetachementet. Händelserna i Härnösand föranled
de icke att militären behövde vidta någon åtgärd. 

I Nya Norrlands ledare den 28 april uppmanades befolkningen 
till lugn. I samma syfte verkade också anföranden i Kramfors av 
riksdagsmän nästföljande dag. 

Då, trots detta, meddelanden inkom som tydde på att orolig
heter skulle uppstå i Nyland och Särbrå vid förstamajdemonstra-
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tionerna sändes den sista april från Kramforsdetachementet 
avdelningar till dessa orter. Demonstrationerna förflöt dock 
lugnt. 

De militära styrkorna minskades efter hand. Den 9 juni läm
nade den sista kontingenten Ådalen. 

Krigsministern Åkerman litade inte på garnisonen i Stock
holm. Han hade därför föreslagit att övningar med förband från 
andra håll skulle avhållas i stockholmstrakten kring 1 maj. Men 
regeringen godtog inte detta och motsatte sig också i det längsta 
att garnisonen förstärktes med förband från landsorten. Som 
tidigare nämnts fattades beslut härom först den 27 april. Då 
kommenderades till Stockholm en bataljon ur vartdera Första 
och Andra livgrenadjärregementet i Linköping, ett kompani ur 
Södermanlands regemente i Malmköping samt Infanteriets 
underofficersskola i Karlsborg. När det i Ådalen visat sig att 
befolkningen särskilt retat sig på att truppen medförde kulspru
tor anbefallde krigsministern att sådana icke skulle ingå i beväp
ningen. Kontingenterna förlades i kaserner tillhörande stock
holmsförbanden. 

Högvakten och regementenas underbefälsposter utökades. 
Dessutom ordnades bevakning på flera andra platser i huvudsta
den, t e  Riksbanken, UD och generalstabens byggnad på Riddar
holmen. Gevären skulle vara laddade med sex skott, varav de två 
översta skulle vara lösa. 

För att öka tillgången på befäl i garnisonen ställdes officerare 
vid lantförsvaret tillhörande skolor, verk och inrättningar till 
överkommendantens förfogande och fördelades på armefördel
ningsstaben och olika truppförband med order att infinna sig 
den 1 maj kl 8. 

Några utkommenderingar av trupp behövde inte sk� förrän 
inför de befarade oroligheterna den 5 juni. Bakom poliskedjan 
vid Norrbro placerades Infanteriets underofficersskola och på 
Slottets inre borggård fick ett kompani ur vartdera Svea livgarde 
och Första livgrenadjärregementet fatta posta. Några militära 
ingripanden skedde inte. 

Det blev däremot fallet påföljande dag. Omkring kl 8 på 
kvällen erhöll chefen för beredskapsskvadronen vid Livregemen
tets dragoner order att skvadronen fortast möjligt skulle komma 
till polishuset på Kungsholmen. Skvadronen satt omedelbart 
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upp i kasernen vid Djurgårdsbrunnsvägen och red i galopp ge
nom staden till angiven plats. Där erhöll skvadronschefen av 
polismästaren meddelande om att vid Hornsbergs hage omkring 
20 000 personer samlats för att tåga till Slottet. Företrädd av 20 
poliser till fots red skvadronen i skritt till Hornsbergs hage. Efter 
framkomsten dit och sedan skvadronen marscherat upp i hagen 
rusade omkring 200 ligister ner från bergen och överöste trup
pen med stenar och skällsord. Stenkastningen var så intensiv att 
både hästar och manskap skadades. Skvadronschefen begärde då 
att polisen skulle avstyra bråket, i annat fall måste han ingripa. 
Polisen ryckte fram för att skydda truppen. På demonstranter
nas eget initiativ ingrep nu också deras särskilt utsedda ombuds
män för att lugna massan och undvika en allvarligare samman
stötning. Samtidigt anlände ytterligare en skvadron ur Livrege
mentets dragoner och strax därefter två skvadroner ur Livgardet 
till häst. I en och en halv timmes tid satt skvadronerna, lugna 
som bildstoder, till häst oberörda av massans hån och skällsord. 
Kavalleristernas lugna och bestämda uppträdande hade enligt 
polismästarens utsago medfört att demonstranterna övergav 
sina planer och småningom skingrades. 

Även kadetter från Krigsskolan på Karlberg hade uppbådats 
men hejdats genom att demonstranterna öppnat svängbron över 
Karlbergskanalen. En del kadetter tog sig dock över med båt och 
lyckades undsätta några poliser i trängt läge. 

I Göteborg uttogs vid Göta artilleriregemente en beriden be
redskapsstyrka som indelades i tre uppbåd, något oegentligt 
kallade "batterier". Varje uppbåd bestod av 50-60 man, forme
rade på fyra mindre troppar. På kvällen den 5 maj uppstod 
oroligheter i staden i samband med hungerdemonstrationer, 
vilket föranledde framställning om militär hjälp för ordnings
hållningen. Två uppbåd sattes in och dessutom anlände en ryt
tartropp ur Livregementets husarer. Då götaartilleristerna till en 
början försökte rensa gatorna i skritt på bred front och med 
"gevär in" utsattes de för stenkastning varför de i fortsättningen 
måste övergå till hastigare gångarter och uppträda med dragna 
sablar. Under flera timmar pågick tumultartade uppträden på 
olika håll i staden innan framemot natten lugn inträdde. 

I november 1918 vidtogs åter försiktighetsåtgärder. Särskilt 
har omnämnts att opålitlig personal hemförlovades eller ompla-
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cerades och att ur gevär och kulsprutor i vapenförråd slutstycke
na togs ut och lämnades i förvar hos befäl. I Norrbotten fördes 
landstormsförrådens gevär till Boden. Vid flottans varv i Stock
holm smiddes pansarsköldar till trängens bilar för att vid behov 
användas vid gatupatrullering. En pansarbåt med utvald besätt
ning ankrade upp på Stockholms ström. 

Gentemot den försvarsfientliga propagandan vidtogs åtgärder 
enligt gällande lagstiftning. Förbud utfärdades för manskap att 
bevista vissa utlysta sammankomster liksom att på fritid uppträ
da i större grupper utanför kasernområde. Skrifter som beslagta
gits anmäldes till chefens för justitiedepartementet ombud för 
indragning. Manskap som deltagit i försvarsfientliga samman
komster åtalades. 

För att motverka propagandan och bibringa manskapet en 
positiv syn på försvaret bedrevs naturligen också upplysnings
verksamhet vid förbanden. 85

Inställningen till de militära utkommende
ringarna 

När oron i Sundsvall 1879 stillats avtackade landshövding Curry 
Treffenberg soldaterna med följande ord: "Aldrig framstår edert 
sköna och härliga yrke mera vördnadsbjudande och mera tillta
lande än såsom här, då krigaren uppträder såsom den hotade 
samhällsordningens säkra värn och fäste". 86

Det var en uppfattning som sannerligen inte delades av andra. 
De militära utkommenderingarna vid arbetstvister eller andra 
liknande händelser var inga ärofulla uppdrag. Försvarets män 
hade icke tillfrågats om de hade lust att utföra dem, de fick 
order och måste lyda. Att de inte gjorde det med glatt hjärta är 
förvisso säkert. 87

Statsledningen hade inställningen att militär medverkan vid 
ordningens upprätthållande så långt möjligt borde undvikas. 
Detta framgår av ett meddelande 5/8 1909 från civilministern 
Hugo Hamilton till länsstyrelserna vid storstrejken detta år lik
som även av motsvarande, här tidigare återgivna meddelanden 
efter regeringssammanträdena 12 april 1917 och 12 november 
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1918.88 Men restriktiviteten torde ha mindre berott på omtanke 
om militären än på önskemålet att åtgärderna inte skulle verka 
oroande och provocerande. I civilministerns förutnämnda med
delande 1909 betonades sålunda att dispositionerna borde ske 
på ett sådant sätt att de väckte minsta uppmärksamhet, och när 
det gällde förstärkningen av Stockholms garnison 1917 skulle 
trupperna anlända i all obemärkthet, med urlastning på undan
dragen plats.89 

Några organisatoriska åtgärder för att minska behovet av mili
tära insatser vid allmän ordningshållning synes emellertid däref
ter icke ha vidtagits. När kommunisterna 1929 varskodde om att 
en "röd dag" skulle bryta ut den 1 augusti gjordes förband ur 
krigsmakten åter beredda att eventuellt ingripa.90 

Så kom de olyckliga händelserna i Ådalen i maj 1931 då fem 
personer dödades och fem skadades genom eldgivning från ut
kommenderad trupp. Detta väckte stor sorg och förbittring och 
gav regeringen anledning att tillsätta en särskild kommission för 
att undersöka anledningarna till och förloppet av oroligheterna. 

Utredningen som leddes av justitierådet Arthur Lindhagen 
avgav betänkande den 20 juli 1931. I kommissionens egna utta
landen framhölls att händelserna visat vilket olämpligt medel för 
ordningens upprätthållande militären är i sådana fall, där det 
kke är fråga om att möta en öppet beväpnad motståndare. Den 
militära personalen saknade utbildning för att ställas inför en 
situation som den i Ådalen. Dess beväpning var avsedd för 
krigets krav. Kommissionen vädjade därför till statsmakterna att 
för framtiden söka förebyggga ett upprepande av vad som hänt. 
En förbättring av polisväsendet borde ske så att militärt bistånd i 
det längsta kunde undvikas.91 

Detta medförde att statspolisen 1933 uppsattes, med huvud
uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och sålun
da göra militärstyrkor obehövliga vid inre konflikter. 

Skulle i framtiden trots den utveckling polisväsendet senare 
genomgått - den civila ordningsmakten i allvarliga lägen lika
fullt behöva handräckning från försvarsmakten bör eftersträvas 
att företrädesvis använda militärpolis. 92 

213 



Noter 

1 Rösträtten var alltså allmän endast för män. Den var lika endast vid val till 
andra kammaren; vissa medborgare var dock på grund av s k streck undan
tagna från röstning. 

För första kammarens "urväljare", dvs vid val till de kommunala försam
lingarna, var rösträtten graderad. Särskilt det sistnämnda väckte stor förtry
telse, framförallt på socialdemokratiskt håll ("den skändliga 40-gradiga"). 

2 Eden, Nils, Minnen, Stockholm 1969 (utgivna av Leif Kihlberg), s 189. 
3 De Geer, Louis, Politiska hågkomster. Från åren 1901-1921, Stockholm 

1926, s 78. 
4 Framställningen i avsnittet "Krisens orsaker och bakgrund" stöder sig -

såvitt inte annat här anges - främst på uppifter i följande arbeten: Gihl, 
Torsten, Den svenska utrikespolitikens historia IV, Stockholm 1951. Carl
gren, Wilhelm M., Ministären Hammarskjöld, Uppsala 1967. Andersson, 
Ingvar, Sveriges historia, Stockholm 1975. Carlsson, Sten, Svensk historia, 
bd Il, Lund 1980. Hadenius, SVg, Wieslander, Hans och Molin, Björn, 
Sverige efter 1900, Stockholm 1988. 

5 Samma år grundade partilojala medlemmar av förbundet det nuvarande 
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, vilket alltsedan starten 
arbetat i intimaste samförstånd med Socialdemokratiska partiet och fack
föreningsrörelsen och sett som sin uppgift att vara dessa rörelsers fostrings
organ. Svensk Uppslagsbok, Andra upplagan, band 28, Malmö 1954, sp 241. 

6 Casparson, Ragnar, Vårt fattiga liv, Höganäs 1963, s 231. 
7 Åkerman, Joachim (Jockum),, Minnesanteckningar, Vol 11, 1917-1920, 

Krigsarkivet. 
8 Klockare, Sigurd, Svenska revolutionen 1917-1918, Piteå 1981, s 171 ff. 
9 Åkerman, KrA. 

1
° Klockare (1981), s 24 f och 35. 

11 "En storm över niporna" är titeln på ett reportage i romanform (1935) i 
vilket Albert Viksten skildrar sina upplevelser som kravallreporter på Nya 
Norrland våren 1917. Klockare (1981), s 41. 

12 Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 24/4 1917 nr 499. 
13 f;antförsvarsdepartementets kommandoexpedition 24/4 1917 nr 507. 
14 Akerman, KrA. 
15 Ehrensvärd, Carl August, Vett och vilja, Stockholm 1957, s 43. 
16 Dagens Nyheter 25/4 1917. 

Gyllenstierna, Ebbe, Beredskapstjänst under första världskriget. I: Kungl 
Svea livgardes historia 1719-1976, Östervåla 1976, s. 110. Wennerström, 
Thorsten, Stockholms garnison genom tiderna, Uppsala 1947, s 396. 

17 Klockare (1981), s 48 f. 
18 Hägge, Eric, Kungl Hallands Regemente, Halmstad 1964, s 127. 
19 Klockare (1981), s 49. Wennerström (1947), s 394. 
2
° Klockare (1981), s 49. 

21 Åkerman, KrA. 
22 Klockare (1981), s 8 och 49. 

Handlingar angående bildandet av Stockholms skyddskår - som enligt dess 
upprop hade stöd både av polisledningen i staden och av de militära myn
digheter som vid behov närmast hade att befatta sig med allmänna ord
ningsfrågor finns i major Sven Wijkmans samling i Krigsarkivet. 
Uppropet var konfidentiellt men hade blivit allmänt känt genom att en av 
stiftarna lämnat det till pressen. Åkerman, KrA. 
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23 Klockare (1981), s 70. 
24 Befolkningen på Seskarön uppgick l 917 till omkring 3 000 personer. Antalet 

sågverksarbetare var c:a 600 plus ett varierande antal säsongarbetare. Många 
arbetare var finska medborgare. Försörjningen hade avsevärt försvårats ge
nom ishinder. 

Till kronofogdes uppgifter denna tid hörde bl a att vara polischef. 
Militärstyrkan utgjordes av 50 man ur neutralitetsvakten i Haparanda 

och bestod av trupp ur Västernorrlands regemente i Sollefteå under befäl av 
kapten Wenzel Falk. Klockare (1981), s 98. 

Försvarsområdeschefen överste Carl Gyllensvärd rapporterade 2/6 att 
kronobetjäningen förklarat att intet var att erinra mot kompanichefen's • 
åtgärder. Den civila ordningsmakten hade vitsordat att överfallet på trup
pen - som otvivelaktigt var organiserat och planlagt (befolkningen hade 
förut hopsamlat en mängd mausergevär och bössor) - utfördes med största 
snabbhet. Såvitt kronobetjäningen kunde se hade de soldater som berövades 
sina vapen gjort kraftigaste motstånd. De frånrycktes gevären genom slag 
och annat våld av de till antalet mångdubbelt överlägsna motståndarna, 
vilka när överfallet skedde var tätt inpå soldaterna. Hamnström, Carl, 
Regementet under första världskriget. I: Västernorrlands regemente och 
dess föregångare, Östervåla 1977, s. 277 f. 

För att utröna truppens uppträdande den 30 maj hänsköt försvarsområ
deschefen frågan till krigsrätt. Krigsfiskalen yrkade åtal mot Falk för förseel
se i tjänsten. Krigsrätten meddelade utslag den 11 september 1917, vilket 
innebar att Falk vid tillfället i fråga visserligen gjort sig skyldig till viss 
försummelse men dock ej i sådan grad att han borde till ansvar fällas, vadan 
han frikändes. Ibid, s 229. 

25 Ett detachement om 300 man ur skidlöparbataljonen i Boden Hastade på 
natten i Luleå på en isbrytare och anlände 31/5 till Seskarön. Det bestod av 
värnpliktiga huvudsakligen från södra Norrland, Uppland, Dalarna, Söder
manland och Östergötland. Förbandet var organiserat på två kompanier och 
en kulsprutepluton. Chef var major Erik Grafström, Norrbottens regemen
te. Klockare (1981), s 11 l .  

Styrlr.an utökades 1/6 med 125 man som tagits ut ur olika kompanier vid I 
19. Ibid, s 113.

Den 2/6 anlände jagaren Vale till Seskarön. Ibid, s 113 f.
26 Landshövding Murray anlände till Seskarön 3/6. Vid ett allmänt möte 

förklarade landshövdingen att om befolkningen lovade att iaktta en lugn 
och värdig hållning skulle han verka för att saken fördes till ett hastigt slut, 
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skulle underkasta sig de förhör och häktningar som myndigheterna krävde. 
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talarstolen. Det meddelades att dessa trotsat ett givet förbud att infinna sig 
vid mötet och man beslöt på förslag av mötesordföranden Einar Ljungberg 
att på allt sätt skydda dem mot repressalier. Ljungberg meddelade vidare att 
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49 Kamrarna fick 1921 rätt att själva utse talmän och samma år inrättades en 
av riksdagen vald utrikesnämnd som skulle fungera hela året. I linje härmed 
låg en 1920 utfärdad förordning att landstingens ordförande inte längre 
skulle utses av Kungl Maj:t (landstingens "trälmärke") utan väljas av lands
tingen själva. Carlsson (1980), s 494 f. 

50 Nothin (1955), s 17. 
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ende intill ett år efter frigivningen. Högsta Domstolen, som inte godtog 
åklagarens anklagelse för förräderi, sänkte slutligen straffen, för Höglund till 
ett år och Oljelund till åtta månaders fängelse, medan Heden frikändes. 
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hade att göra med de meniga. lbid. 

Trakasserierna mot stammanskapet kunde ibland leda till slagsmål. 
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82 Hult, Hugo, Minnesanteckningar, Kungl Biblioteket, s 780 ff. 
83 Socialdemokratiska partiet hade avböjt anmodandet att låta sig represente

ras i kommitten. Hult, KB, s 780. 
Svårigheterna att färdigställa betänkandet (Betänkande och förslag angå

ende åtgärder mot den försvarsfientliga propagandan, Stockholm 1921) 
framgår av Hult, KB, s 781 f. 
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Hakon, Huvuddragen av de militära insatserna på säkerhetstjänstens områ
de. I: Sveriges militära beredskap 1939-1945, Köping 1982, s 598 f. 

84 Betänkande 1921, s 51 och 59. 
85 Framställningen i avsnittet "Krigsmaktens åtgärder" stöder sig främst på 
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A l l m ä n t  
Gerdner. Palmstierna (1953). Åkerman, KrA. 
H ä n d e l s e r n a  i Å d a l e n  
Hamnström. 
H ä n d e l s e r n a  i S t o c k h o l m  
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86 Rudling (1937), s 141. 
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de. 
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395. 

9
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219 



emellertid både i Sverige och utomlands ett dundrande fiasko för upprors
anstiftarna. Svenska Dagbladets årsbok 1929, s 28. 

91 Ådalskommissionens berättelse, Stockholm 1931, 141 f. 
92 Militärpolisen - vars ursprungliga benämning var fältpolis - tillkom i 
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främst att medverka vid ordningens upprätthållande inom krigsmakten 
samt att biträda vid utredningen av brott som begåtts inom denna. Fältpoli
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damot (högerman), statsminister. 
Lindgren, John (1895-1968), fil doktor, skriftställare. 
Lindqvist, Herman (1863-1932), möbelsnickare, fackföreningsman, LO:s 
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Olsson, Olof (1872-1939), läroverksadjunkt, riksdagsledamot (socialdemo
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1917-1920, riksdagsledamot (socialdemokrat), envoye. 
Rosenblad, Carl, friherre (1854-1926), överste, kommendant för Stockholms 
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Ryden, Värn er (1878-1930), folkskollärare, ecklesiastikminister 1917-1919, 
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Kontakter med en tänkbar 
. 

angripare 

Flygvapnet och "Luftwaffe" 1935-1939 

Klaus-Richard Böhme 

I 

Det nazistiska Tyskland bluffade mellan 1935 och 1938 fram
gångsrikt om sitt flygvapens styrka och sin flygindustris kapaci
tet. Genom denna bluff avhölls första världskrigets segermakter 
Frankrike och Storbritannien, och fram till 1936/37 även Italien, 
samt de nya staterna Polen och Tjeckoslovakien att på ett tidigt 
stadium ingripa mot den tyska upprustningen, som var stridan
de mot Versaillesfördraget, och till en början även mot Tysk
lands 1938 inledda expansion. 

Den nazistiska propagandan skapade bilden av ett överlägset 
flygvapen och en nära nog obegränsad flygindustriell kapacitet 
på flera sätt: de statskontrollerade massmedierna frammanade 
den, flyguppvisningar anordnades, vid internationella tävlingar 
sattes diverse flygrekord och inte minst inbjöds utländska flyga
re och officerare. Vanligen lyckades nazisterna bibringa de ut
ländska besökarna det önskade propagandaintrycket. Här skall 
endast erinras om Charles Lindberghs för nazisterna välkomna 
bedömning av Tysklands flygmilitära styrka år 1938. 1

Bland de höga flygmilitärer som 1937 besökte Tyskland fanns 
chefen för det svenska flygvapnet, generallöjtnant Torsten Friis. 
Detta nämns av Karl-Heinz Völker, som dock inte går in på 
omständigheterna kring Friis' besök.2 Forskningen har vidare 
uppmärksammat att svenska flygofficerare 1938/39 oftare be
sökte det tyska flygvapnet än andra länders flygvapen.3 Den 
huvudsakliga förklaringen till detta har ansetts vara svenska 
ansträngningar att införskaffa underrättelser om det aggressiva 
nazistiska Tysklands flygvapen. I detta sammanhang har vidare 
påpekats att uppfattningarna hos chefen för flygvapnet och 
chefen för försvarsstaben gick isär vad gällde rätten att ålägga de 
utsända officerarna särskilda underrättelseuppdrag.4 

223 



I det följande skall omständigheterna kring Friis' och vissa 
andra svenska flygofficerares besök i Tyskland utredas. Därvid 
skall vissa problem behandlas som uppstod eftersom den svens
ka regeringen önskade så liten kontakt som möjligt mellan Sveri
ges och Tysklands krigsmakter men samtidigt insåg att sådana 
kontakter var nödvändiga för att komma över underrättelser om 
en tänkbar angripare och för att inte störa den mycket behövliga 
importen av krigsmateriel, inte minst av flygplan. Å andra sidan 
var det nazistiska Tyskland i synnerhet under sina första år av 
propagandaskäl och för att genom export skaffa den för upprust
ningen nödvändiga valutan mycket angeläget om att upprätthål
la och helst förstärka de tradit!onellt mycket goda tysk-svenska 
militära förbindelserna. Vidare berörs de ovannämnda diverge
rande uppfattningarna hos chefen for flygvapnet och chefen för 
försvarsstaben. Undersökningen baseras till en del på tidigare 
forskning men framför allt på huvudsakligen i krigsarkivet förva
rade handlingar. 

Il 

Allt sedan 1871 hade de svensk-tyska militära relationerna varit 
goda och intensiva. 5 Efter första världskriget hade de snarast 
förstärkts, eftersom svenskarna var angelägna om att få del av 
krigserfarenheterna och tyskarna i motsats till engelsmännen 
och· fransmännen frikostigt delade med sig, då de i sin tur av 
främst psykologiska skäl var mycket måna om ett gott förhållan
de till den svenska krigsmakten.6 Med hjälp av den svenska 
marinen grundades 1921 det med den tyske flygplanskonstruk
tören Heinkel lierade Svenska Aero AB. Svenska bulvaner hjälp
te 1925 en annan tysk flygplanskonstruktör, Junkers, att i 
Malmö starta AB Flygindustri. Tyskarna kunde så kringgå Ver
saillesfördragets förbud att tillverka flygmateriel. Till en början 
var detta förbud absolut, men 1926 fick tyskarna rätt att utveck
la och producera civil flygmateriel. 7 

Tyskarna bröt även mot Versaillesfördragets förbud att orga
nisera flygstridskrafter.8 Detta kände nog svenskarna till, även 
om de inte var insatta i detaljerna. Officiellt kunde svenska och 
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tyska flygmilitärer inte besöka varandra, eftersom tyskarna då 
öppet medgivit sitt fördragsbrott och svenskarna kompromet
terat sig gentemot segermakterna. Dessutom var den tyska flyg
militära utbildningen, organisationen och materielen för begrän
sade för att kunna förmedla insikter som inte kunde vinnas på 
annat håll.9 Omvänt hade heller inte de svenska flygstridskraf
terna, som 1926 organiserats i en ny försvarsgren, flygvapnet, 
före 1934 något att lära ut i dessa avseenden. Tvärtom var de i 
ett sådant skick att de endast kunde tjäna som avskräckande 
exempel. 10 

Efter nazisternas makttillträde ändrades förutsättningarna för 
de svensk-tyska militära kontakterna. Å ena sidan ville regering
en av ideologiska skäl och hänsyn till de forna segermakterna, 
främst Frankrike och Storbritannien, hålla distans till det nazis
tiska Tyskland som nästan omedelbart och i strid med Versail
lesfördraget inledde en kraftig upprustning. Å andra sidan gjor
de denna upprustning kontakter nödvändiga för att få underrät
telser om Tysklands militära styrka, eftersom Sverige nu såg 
Tyskland som en tänkbar angripare. Inte minst räknade svens
karna med tyska flyganfall. Bl a dessa farhågor föranledde 1936 
års försvarsbeslut och den därmed inledda svenska upprustning
en. Även i Sverige lades därvid särskild vikt på flygvapnet, vars i 
juni 1934 tillträdde chef, generalmajor Torsten Friis, energiskt 
och målmedvetet arbetade på att göra det krigsdugligt.11

Den av Hitler inledda upprustningen anknöt till tidigare av 
den tyska krigsmakten utarbetade planer och vidtagna respekti
ve förberedda åtgärder, men den drevs nu på under medvetet 
utrikespolitiskt risktagande. Därvidlag var försvarsministern -
sedan 1935 krigsministern och överbefälhavaren, general 
Werner von Blomberg, åtminstone under den första tiden be
redd att ta större risker än Hitler. Denne sökte i början anknyta 
till W eimarrepublikens politik och genom internationella eller 
bilaterala fördrag vinna omvärldens medgivande till en viss tysk 
upprustning, även om han sannolikt inte tänkte hålla sådana 
avtal. Hitlers linje hade också en viss framgång. 1934 slöts en 
tysk-polsk nonaggressionspakt. Året därpå ingicks det tysk-brit
tiska flottavtalet, enligt vilket den tyska flottans övervattenstyr
ka begränsades till 35 °/o av den brittiska, medan tyskarna fick ha 
lika många ubåtar som engelsmännen. 12
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Generallöjtnant Torsten Fri is, chef för flygvapnet 1934-42. 
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von Blomberg, som 1933 befordrades till generalöverste och 
1936 till fältmarskalk, var en av Hitlers handgångna män. I sin 
strävan att demonstrera krigsmaktens samhörighet med den 
nazistiska regimen lät han fr o m  1934 på sista dagen av nazister
nas årliga partimöte i Ntirnberg organisera militära uppvisningar 
och parader. 13

Vid den tyska upprustningen prioriterades flygvapnet. Detta 
berodde inte bara på att nazisternas andre man, Hermann Gö
ring, utsetts till flygvapnets chef och till minister för all luftfart, 
utan det skedde främst i insikt om vapnets militära betydelse 
och i förhoppning om att ett starkt flygvapen skulle avhålla 
Tysklands grannar och Storbritannien att ingripa mot den för
dragsstridiga upprustningen. I 'detta syfte överdrev tyskarna på 
von Blombergs order sin flygmilitära styrka och sin flygindustris 
kapacitet. Därför var det heller inte längre meningsfullt att 
hemlighålla den flygmilitära upprustningen som dessutom nått 
en sådan omfattning att den ändå inte kunde döljas. Den 1 mars 
1935 blev flygvapnet officiellt etablerat som Tysklands tredje 
försvarsgren med den · till flyggeneral utnämnde Göring som 
chef. 14 

. 

Det var emellertid inte den med allt för många höga poster 
försedde och inte särskilt hårt arbetande Göring som organisera
de den ,tyska flygmilitära upprustningen utan fram till slutet av 
1936 hans närmaste man, Eberhard Milch. Denne hade under 
världskriget tjänstgjort som armeflygare och avancerat till kap
ten. Efter kriget hade ·han arbetat som verkställande direktör för 
Junkerskonc·ernen och Lufthansa. I den förra egenskapen hade 
han mycket aktivt medverkat till AB Flygindustris etablering i 
Malmö. Som verkställande direktör för Lufthansa hade Milch, 
som tidigt blev nazist, ställt flygplan till förfogande för Hitlers 
valturneer. 1933 blev han på Hitlers begäran statssekreterare i 
luftfartsministeriurri, trots att Göring hade en annan kandidat 
till denna post. I denna befattning tillades han militära grader; 
1935 utnämndes hart till generallöjtnant och året därpå till 
general. Milch som var en hårt arbetande och driven administra
tör uppnådde den i en första rustningsetapp 1934 - 1935 angiv
na målsättningen vad gällde materielen. Fram till slutet av 1934 
utrustades det tyska flygvapnet med 572 strids- och c:a 1 300 
skolflygplan. I en andra omgång skulle flygvapnet fram till 1938 
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tillföras 6 671 strids-, 8 941 skol- och 1403 specialflygplan. Änd
rade krav, tekniska, materiella och ekonomiska svårigheter samt 
kompetensstridigheter inom flygvapnet förhindrade att denna 
anskaffning genomfördes planenligt. Dessutom försvagades 
1937 Milch ställning. 15 

III 

Den tyska upprustningen pågick i en takt som gjorde det omöj
ligt att dölja den. Utländska tidningar och de av de tyska social
demokraterna i exil utgivna tidningarna skrev om den. De i 
Tyskland ackrediterade militärattacheerna kunde snart rappor
tera om den. Givetvis inhämtade Frankrike, Polen, Storbritanni
en och Tjeckoslovakien uppgifter om den tyska upprustningen 
med hjälp av sina effektiva underrättelsetjänster. Även smärre 
stater som Danmark och Litauen samlade information på detta 
sätt, åtminstone om upprustningen i närheten av sina gränser. 
Denna möjlighet saknade Sverige som var hänvisat till öppna 
uppgifter och till militärattache- och marinattacherapporter, 
Dessa ställdes till försvarsministern och generalstabens respekti
ve marinstabens underrättelseavdelning, fr o m  den I juli 1937 
till försvarsstabens underrättelseavdelning. 

Militärattache i Berlin var major Curt Juhlin-Dannfelt, som 
tillträtt tjänsten den 11 juni 1933. Han etablerade snart goda 
kontakter med övriga attacheer i Berlin och med en rad tyska 
militärer och kunde fr o m  hösten 1933 lämna mycket vederhäf
tiga informationer om Tysklands militära förhållanden. Vad 
gällde den flygmilitära, speciellt den materiella rustningen fick 
Juhlin-Dannfelt värdefulla upplysningar av Carl Clemens Biic
ker och dennes chefskonstruktör Anders Johan Andersson. Biic
ker hade 1921 blivit svenska marinens provflygare och samma år 
hjälpt till att bilda Svenska Aero AB, vars styrelseordförande 
han blev. 1932 sålde han bolaget, flyttade tillbaka till Tyskland 
och startade en fabrik för tillverkning av sina av svensken An
dersson konstruerade mycket förnämliga skol- och övnings
flygplan. På grundval av den tyska krigsmaktens beställningar av 
dessa plan, Biickers och Anderssons samt övriga informatörers 
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upplysningar och sina egna iakttagelser om den tyska flygutbild
ningen, flygindustrins kapacitet, utbyggnaden av flygfält m m 
fick Juhlin-Dannfelt en god uppfattning om Tysklands flygmili
tära upprustning. 16 

Efter att det tyska flygvapnets existens den 1 mars 1935 
tillkännagivits officiellt ackrediterades även flygattacheer i Ber
lin och Stockholm. Såväl svenskarna som tyskarna hade dock ont 
om lämpliga flygofficerare, varför man till en början nöjde sig 
med att utse de andra attacheerna att tillika vara flygattacheer. 
Sverige ackrediterade Juhlin-Dannfelt som flygattache vad gäll
de armeflyget och marinattachen, kommendörkapten av 2:a gr 
Helge Bager, som flygattache för marinflyget. Bager efterträddes 
den 1 oktober 1935 av kommendörkapten av 2:a gr Henning 
Muhl.17 Detta dubbelarbete blev emellertid snart för betungan
de för Juhlin-Dannfelt och Muhl. Dessutom ansågs det vara 
nödvändigt för flygvapnet att åtminstone i de flygtekniskt le
dande länderna ha egna attacheer. Därför utnämndes den 16 
december 1935 kapten Nils-Olof Björsell till flygattache i Berlin. 
Han efterträddes den 1 juli 1937 av överstelöjtnant Harald 
Enell.18 

Tyskarna anmälde i juli 1935 sin marinattache i Stockholm, 
kommendör W. Steffen, även som flygattache.19 Det tyska flyg
vapnet tillmätte attachebefattningen och över huvud taget all 
underrättelsetjänst tämligen ringa betydelse.20 Däremot ansågs 
befattningen ha ett visst propagandavärde. Av det skälet var 
tyskarna även angelägna om att det fanns flygattacheer i Berlin 
och att utländska militärer besökte det tyska flygvapnet. 

Den förste högre utländske flygofficer som inbjöds att besöka 
det tyska flygvapnet blev svenske överstelöjtnanten Emil Björn
berg. Inbjudan kom i juni 1935. Efter att chefen för flygvapnet 
tillstyrkt Björnbergs resa beviljades den av regeringen den 19 juli 
1935. Björnberg genomförde besöket mellan den 6 och 14 augus
ti 1935.21 Tyskarna valde sannolikt att inbjuda Björnberg efter
som han hade lagom hög militär grad, dock inte så hög att den 
svenska regeringen kunde anse att hans besök var politiskt för 
känsligt. Dessutom var Björnberg i egenskap av souschef i sjö
försvarets kommandoexpedition föredragande i flygvapenären
den i försvarsdepartementet.22 Därvidlag överskattade tyskarna, 
vars förvaltning i motsats till den svenska byggde på ministersty-
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re, möjligen Björnbergs ställning. De stack i vart fall inte under 
stol med att de tillmätte hans besök "politisk och ekonomisk 
betydelse". Kanske för att smickra Björnberg fick han ta del 
även av denna passus i det för honom på Görings uppdrag 
fastställda besöksprogrammet.23 Björnberg besökte den flygtek
niska provningsanstalten i Adlershof, de moderna flygfälten i 
Staaken och Lech, jaktflottiljen i Döberitz, jaktskolan i Schleiss
heim, bombskolan i Fassberg, sjöflygskolan i Warnemiinde och 
spanarskolan i Braunschweig. Dessutom togs han till BMW:s 
flygmotorfabrik i Miinchen och till Biickers, Dorniers, Junkers 
och Heinkels flygplansfabriker i respektive Johannisthal, Fried
richshafen, Dessau och Rostack. I Friedrichshafen besökte 
Björnberg även Zeppelinfabriken. Någon uppfattning om det 
tyska flygvapnets styrka och dislokation hann han givetvis inte 
skaffa sig. Sannolikt undvek tyskarna också alltför konkreta 
uppgifter på dessa punkter. Björnberg bedömde dock att tyskar
na mot slutet av året skulle förfoga över c:a 1 000 strids- och 
ungefär dubbelt så många skolflygplan. Denna bedömning bygg
de troligen främst på upplysningar han fätt av Juhlin-Dannfelt 
som medföljde under de första dagarna av hans resa. 24 

En för tyskarna uppenbarligen psykologiskt viktig svensk mot
prestation var inbjudan för en tysk flygofficer att övervara luft
försvarsövningen i Skåne den 28 september till l oktober 1935. I 
samråd med chefen för generalstaben, generalmajor Oscar Ny
gren, utfärdade Friis en sådan inbjudan för tyske majoren Georg 
Neuffer, som även fick besöka flygkrigsskolan på Ljungbyhed. 
Redan den 3 oktober 1935 kunde Juhlin-Dannfelt översända det 
i Milchs namn framförda tacket för mottagandet av Neuffer.25

Att tyskarna vid denna tid var mycket angelägna om goda 
kontakter med den svenska' krigsmakten och kanske främst med 
flygvapnet markerades kraftigt i augusti 1935. Krigsministern 
von Blomberg avlade då ett inofficiellt besök i Sverige. Besöket 
omgavs med stor förtegenhet och är därför nästan helt odoku
menterat på svenskt håll. Troligen.har dock von Blomberg träf
fat några av de högsta svenska militärerna. Endast hans besök 
hos Friis kan dock verifieras. Den 10 augusti 1935 uppsökte von 
Blomberg den svenske flygvapenchefen. Under hänvisning till 
det nyligen ingångna tysk-engelska flottavtalet hävdade krigsmi
nistern att det troligen skulle slutas ett liknande avtal för flyg-

230 



Junkers Ju 86, vårt första moderna bombflygplan (B 3). (K-E Westerlunds 
bildarkiv) 

stridskrafterna. Storbritannien hade i varje fall inte opponerat. 
sig mot att Tyskland skaffat sig ett flygvapen. Sedan framförde 
von Blomberg en inbjudan till Friis att besöka det tyska flygvap
net. Han lovade att tala med Göring om saken och att Friis 
skulle få se allt han önskade samt att han skulle beredas tillfälle 
till kamratligt umgänge med tyska flygvapnets personal. Friis 
tackade men framhöll att besöket endast kunde bli av om det 
inte restes politiska invändningar mot det. Detta sade sig von 
Blomberg förstå. 26

Friis var säkert medveten om att frågan var alldeles för tidigt 
väckt. Inte förrän ett år senare, den 22 augusti 1936, tog han upp 
den med försvarsminister Janne Nilsson, som sade ifrån att 
regeringen inte nu ansåg det lämpligt med ett besök i Tysk
land.27 Ett besök hösten 1936 bedömdes sannolikt såsom särskilt 
olämpligt eftersom det ännu inte var avgjort var Sverige skulle 
köpa planen till första tunga bombflottiljen. Regeringen ville till 
nästan varje pris undvika att köpa tyska plan. In i det längsta 
hoppades den på att ett lämpligt engelskt eller amerikanskt plan 
skulle finnas på marknaden. Frågan var särskilt känslig eftersom 
engelsmännen var mycket angelägna att sälja ett av sina dock 
ännu inte färdigkonstruerade bombplan. Under hösten 1936 
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stod det emellertid klart att endast det tyska planet Junkers 86 
K fanns att köpa. Regeringen gav motvilligt klartecken till att 
det i november 1936 beställdes 39 sådana plan och att det i juni 
1937 skrevs avtal om licenstillverkning av ytterligare 40. 28 Tys
karna betraktade detta naturligtvis som en stor framgång såväl 
propagandamässigt som ekonomiskt, i synnerhet som de lyckats 
sälja ett plan som de själva betraktade som en felkonstruktion. 29 

Eftersom de inköpta planen måste kontrolleras och överföras till 
Sverige kunde tyskarna under de närmaste åren räkna med 
besök av en rad svenska flygofficerare och flygingenjörer. Fr o m  
1936 blev emellertid utländska besök hos det tyska flygvapnet 
och den tyska flygindustrin mycket vanliga. Och det kom myc
ket celebra gäster. I juni 1936 besökte statssekreteraren i det 
italienska luftfartsministeriet Tyskland. Året därpå kom bl a en 
delegation från Royal Air Force och cheferna för Argentinas, 
Belgiens och Polens luftstridskrafter.30 De utländska flygoffice
rarna stod i kö för att få besöka Tyskland och skaffa sig en 
uppfattning om dess flygmilitära styrka. 

Givetvis var även det svenska flygvapnet angeläget att få en 
klarare uppfattning om Tysklands flygmilitära styrka. Tyskarna 
tog 1936 under fjorton dagar i februari emot kapten Nils 
Lindquist vid spanarskolan i Braunschweig och under hela mars 
löjtnant Hugo Swenow vid en kurs i spaning för bombflygare i 
Lechfeld. Swenow fick dock inte så mycket utbildning. Kursen 
avbröts nämligen den 10 mars 1936, eftersom förbandet mobili
serade i anslutning till tyskarnas den 7 mars började inmarsch i 
den enligt Versaillesfördraget demilitariserade zonen i Rhenlan
det. Swenow fick dock i motsats till sina kinesiska kurskamrater, 
som nu mer eller mindre hölls i husarrest, följa mobiliseringen.31

Tyskarnas välvilja hade emellertid sina gränser. Således avslog 
de i maj 1937 en ansökan från flygstaben att få skicka två 
officerare till någon av deras krigsflygskolor. I detta samman
hang meddelade de att de under flygvapnets pågående uppbygg
nad principiellt inte tog emot några utlänningar vid dessa skolor 
och ej heller vid skolorna för manskap och underofficerare. 
Flygattachen Björsell fann detta ogint med tanke på att Sverige 
så tidigt inlett förbindelser med det tyska flygvapnet och bl a 
mottagit Neuffer vid just flygkrigsskolan. 32 

Tyskarna var dock fortfarande angelägna om ett besök av 
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Friis. Omvänt blev det till följd av den ovan skildrade utveck
lingen svårt för den svenska regeringen att hindra Friis, som f ö 
1936 hade befordrats till generallöjtnant, från att resa utan att 
besöka tyskarna. Uppenbarligen ansåg dock regeringen och Friis 
det lämpligt att Storbritannien besöktes först. Tillsammans med 
stabschefen Bengt Nordenskiöld vistades Friis mellan den 25 och 
30 juni 1937 i England. De mottogs första dagen av representan
ter för engelska flygvapnet och besökte sedan de Havillands och 
Bristols flygplansfabriker. 33

Den 16 juli 1937 förfrågade sig tyskarna underhand hos flyg
attachen Enell om Friis och Nordenskiöld kunde börja ett besök 
vid ett antal av det tyska flygvapnets etablissemang i trakten av 
Berlin den 10 september och sedan avsluta det med att övervara 
Tag der Wehrmacht på partidagens sista dag den 13 september i 
Ntirnberg.34 Endast om den sistnämnda programpunkten var 
tyskarna konkreta. I övrigt hölls utformningen av programmet 
öppen. Därmed gavs Friis möjlighet att framföra sina önskemål 
att bl a besöka flygkrigshögskolan, ett medeltungt bombförband 
och en jaktflottilj. Men det är heller inte uteslutet att tyskarna 
redan ville bädda för den kupp de försökte sig på när tidpunkten 
för besöket närmade sig. 

Som nämnts hade von Blomberg 1934 utökat partidagen med 
en krigsmaktens dag. Den svenska regeringen hade ännu 1935 
inte ens tillåtit de i Berlin ackrediterade attacheerna och ännu 
mindre andra officerare att övervara denna dag, trots att tyskar
na i ett medvetet försök att locka dit utländska officerare de
monstrerat sin senaste militära utrustning där. År 1936 fick 
attacheerna närvara sedan regeringen försäkrat sig om att övriga 
i Berlin ackrediterade attacheer, framför allt de brittiska och 
franska skulle resa till Ntirnberg. 35 Svenske ministern i Berlin, 
Arvid Richert, höll sig givetvis till denna restriktiva linje. När 
Enell anmälde den tyska inbjudan fick han således i uppdrag att 
undersöka, vilka engelska och franska officerare som skulle kom
ma till Ntirnberg. Enell rapporterade några dagar senare att för 
Frankrikes del endast flygattacheerna skulle närvara i Ntirnberg, 
men att Storbritannien skulle vara representerat med såväl sina 
attacheer som en delegation från flygvapnet. Först nu lät Richert 
vidarebefordra inbjudan till Stockholm. Där gick statsministern 
Per Albin Hansson och utrikesministern Rickard Sandler med 
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viss tvekan med på att Friis och Nordenskiöld den 13 september 
1937 bevistade "Tag der Wehrmacht" i Ntirnberg och därefter 
genomförde det egentliga besöket hos tyska flygvapnet. Inalles 
fick besöket vara i högst tio dagar. I Berlin fastställdes nu i 
samarbete mellan Enell och tyska flygvapnet besöksprogram
mets detaljer, vilket drog ut på tiden. Richert ansåg att ärendet 
principiellt var avgjort och lade sig inte i denna detaljplanering, 
som Enell underrättade kommandoexpeditionen om. Där reage
rade man inte när Enell insände det av tyskarna överlämnade 
definitiva programmet. Inte heller underrättades Hansson och 
Sandler om det. Friis fick programmet från Berlin med upplys
ning om att det var godkänt i Stockholm. Kommandoexpedi
tionen hade också meddelat marinattacheen Muhl, som under 
Enells semester även

1
tjänstgjorde som flygattache, att program

met godkänts. Muhl antog givetvis att detta gällde det sist 
insända programmet, men kommandoexpeditionen avsåg det 
första. Muhl underrättade nu tyskarna om att svenskarna accep
terade programmet. Friis i sin tur gick den 31 augusti 1937 in 
med en ansökan till Kungl. Maj:t om en tjänsteresa enligt detta 
program. När utrikesdepartementet började förbereda ärendet 
för avgörandet i konselj den 3 september 1937 upptäcktes att 
beskickningen i Berlin accepterat ett program, enligt vilket Friis 
och Nordenskiöld under tre dagar som von Blombergs gäster 
skulle delta i partidagen i Ntirnberg. Nu ingrep statssekreteraren 
Christian Giinther och utrikesrådet Gustaf Beck-Friis och gick 
igenom handläggningen av ärendet. Richert ansåg att man inte 
nu kunde ändra programmet. Hansson och Sandler sade dock 
ifrån att det endast fick bli sista dagen i Ntirnberg. I det läget 
ansåg Friis det vara bäst att han över huvud taget inte reste till 
Ntirnberg. Detta var även utrikesdepartementets bedömning. 
Tyskarna underrättades därför den 6 september 1937 att Friis 
p g·a brådskande tjänsteärenden tyvärr först den 14 september 
kunde komma till Berlin. 36 

Åtföljd av sin adjutant kapten Folke Sandström och stabsche
fen Nordenskiöld anlände Friis kl 1800 måndagen den 14 sep
tember 1937 med tåg till Berlin. Han togs emot av marinatta
chen Muhl och baron Koeppele från tyska luftfartsministeriet. 
Efter ankomsten till hotellet anmälde sig den nyss från Niirn
berg återkomne flygattachen Enell och avdelningschefen för 
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Luftfartsministeriets byggnad i Berlin {1936). [K-E Westerlunds bildarkiv] 

attacheavdelningen vid- det tyska flygvapnet greve Beissel med 
programmet. Fdis åt mi,µdag ensam med Richert och diskutera
de med den svenske beskickning�chden hur eventuellt uppkom
mande politiskt d�likatå situationer skulle bemästras. En sådan 
situation uppkom red�n- följande dag. Tyskarna förhörde sig hos 
Richert om inte ·Friis, liksom tidigare under året hans belgiske 
kollega generallöjtnant Duvivier, ville lägga ned en krans vid 
minnesmonumentet över stupade tyska flygare. Richert och 
Friis kom överens. om att tillmötesgå tyskarna. På sista besöks
dagen, den 21 september, lade Friis ned kransen, varvid en 
musikkår och ett hederskompani ur det - tyska flygvapnet stod 
för den högtidliga inramningen. 

I övrigt avlöpte besöket utan tyska försök att knipa extra 
propagandapoäng. Tyskarna accepterade också att Friis vägrade 
att uttala sig för pressen. Friis besökte första dagen flygkrigs
skolan, flygvapnets militärtekniska och dess militärvetenskapli
ga högskola samt ett signalförband i Gatow. Dagen därpå upp
vaktade han Milch i luftfartsministeriet, där han även träffade 
tyska flygvapnets generalstabschef generalmajor Hans-Jlirgen 
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Stumpff. Därefter mottogs han "på det älskvärdaste" av krigsmi
nistern von Blomberg. Sedan besökte Friis en med Ju 86 utrus
tad bombflottilj i Merseburg. På kvällen gav svenske ministern 
middag och Friis fick tillfälle att diskutera med von Blomberg 
och Milch. Med Milch överenskom han att utbyta erfarenheter 
och personal. Milch passade på att erbjuda Friis att "helt privat" 
komma till nästa års partidag. Den 17 september besöktes Bilc
kers fabrik, där Nordenskiöld och Sandström flög Anderssons 
senaste konstruktioner "Jungmann" och "Jungmeister". Dess
utom avlades besök vid jaktflottiljen i Döberitz. Där hade tys
karna ställt upp Messerschmitts senaste jaktflygplan. På kvällen 
gav Göring i egenskap av luftfartsminister middag, men han 
representerades av Milch. Den 18 september tillbringades på 
Junkersfabriken i Dessau. Söndagen den 19 september åsåg Friis 
militära idrottstävlingar där han träffade general Walther von 
Reichenau, med vilken han diskuterade behovet av artillerispa
ninsplan. Därefter mottogs han av Göring som betonade att 
Sveriges fiender var identiska med Tysklands, men att ingen 
ville krig. Vidare framhöll Göring flygvapnets betydelse som 
påtryckningsfaktor vid diplomatiska förhandlingar. Slutligen ut
tryckte han en förhoppning att snart kunna besöka Sverige. 
Måndagen den 20 september besökte Friis Arados flygplansfab
rik och övervar en luftförsvarsövning i Berlin. Följande dag, efter 
den ovan skildrade kransnedläggningen, avreste svenskarna. 

Friis ägnade särskild uppmärksamhet åt utbildningen vid de 
besökta skolorna och vid de praktiska arrangemangen vad gällde 
utbildning, utrustning, mathållning, förläggningar, hangarer, 
verkstäder osv. Han var väl medveten om att han endast visades 
nybyggda anläggningar men han var särskilt intresserad av dem, 
eftersom det svenska flygvapnet såtillvida befann sig i samma 
situation som det tyska att det måste organisera olika skolor och 
bygga anläggningar för nya flottiljer. Med särskilt stort intresse 
iakttog Friis luftförsvarsövningen i Berlin. Efter hemkomsten 
överenskom han med chefen för försvarsstaben, generallöjtnant 
Olof Thörnell, att 1938 genomföra en liknande övning i Stock
holm med omnejd. Friis var dock ingalunda blind för svagheter
na i det tyska flygvapnet. Det undgick honom, som tidigare varit 
chef för de svenska signaltrupperna, t ex inte att den tyska 
signalutrustningen var föråldrad. 37 
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Hermann Göring {1936), blev 1935 chef för det dd nyupprättade tyska flygvap
net. [K-E Westerlunds fotoarkiv) 
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Tyskarna låtsades inte om återbudet till von Blombergs inbju
dan till partidagen. Det berodde antagligen på att besöket även i 
den form det genomfördes ägde propagandavärde. Vidare hop
pades de säkert på ytterligare svenska köp av flygmateriel. Inte 
minst såg de av propagandaskäl fram emot ett motbesök i Sveri
ge. Detta hade även förutsetts av Friis, när han förberedde sitt 
besök, och han hade inhämtat regeringens tillstånd att framföra 
en inbjudan till det tyska flygvapnets ledning att 1938 besöka 
Sverige.38 När.Friis den 23 september 1937 redogjorde hos för
svarsminister Nilsson för sin resa bestämdes också att Göring, 
Milch och andra högre tyska flygvapenofficare skulle inbjudas 
1938.39 Men när han tre dagar senare orienterade statsminister 
Hansson om sitt besök och då nämnde Görings förhoppning att 
snart få besöka Sverige blev statsministerns kommentar att han 
hoppades att det skulle dröja länge.40 Ett besök av Göring hade 
sannolikt varit såväl inrikes- som utrikespolitiskt alltför känsligt, 
i synnerhet som läget i Europa utvecklades 1938, när den tyska 
expansionen började. 40 Å andra sidan var faran att behöva ta 
emot Göring antagligen inte särskilt stor. Göring var visserligen 
chef för det tyska flygvapnet, men han var först och främst 
riksminister. Att den för sin fåfänga kände Göring skulle ha nöjt 
sig med att besöka Sverige endast i egenskap av chef för flygvap
net är knappast troligt. Vid besök liknande det som nu diskute
rades i Sverige hade Milch fått representera det tyska flygvap
net. Milch hade 1936 besökt Italien och året därpå Frankrike och 
Storbritannien. 42 Att Milch hade tagits emot i Frankrike och 
Storbritannien underlättade givetvis för svenskarna att utfärda 
en liknande inbjudan. Det blev också Milch och tyska flygvap
nets generalstabschef, den nu till generallöjtnant befordrade 
Stumpff, som inbjöds att sommaren 1938 besöka det svenska 
flygvapnet. 43 

Besöket avlades mellan den 29 augusti och 2 september 1938. 
Milch och Stumpff med följe kom den 29 augusti i tyska flygvap
nets plan till krigsflygskolan i Ljungbyhed. Dagen därpå besök
tes lätta bombflottiljen F 3 på Malmslätt och i Karlsborg visades 
ett störtbombsanfall mot luftvärn. På kvällen bjöd Friis på mid
dag i sitt hem i Djursholm. Nästa dag besöktes den tunga bomb
flottiljen F I i Västerås. Flottiljen höll på att utrustas med 
flygplan av typ Ju 86. På kvällen var tyskarna försvarsministerns 
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middagsgäster. Försvarsministern lät sig dock representeras av 
statssekreteraren Tage Wärn. Närvarande var bl a samtliga 
försvarsgrenschefer med stabschefer. Den 1 september besöktes 
den i enlighet med 1936 års försvarsbeslut 1937 uppsatta jakt
flottiljen F 8 på Barkarby, som tillfördes engelska plan av typ 
Gloster Gladiator. Tyskarna togs även till torpedflygflottiljen 
F 2 i Hägernäs, till vilken flygvapnet hoppades kunna köpa tyska 
flygplan av typ Heinkel 115. Morgonen därpå flög tyskarna hem 
från Bromma.44 Med undantag av F 4 i Östersund hade de 
besökt samtliga svenska flygflottiljer. 

Besöket genomfördes med mindre pompa än vad som var 
vanligt i Tyskland. Således fick Milch och Stumpff inte träffa 
försvarsministern. Men sannolikt bidrog detta till att den svens
ka pressen skrev rätt välvilligt om besöket45 Milch tycks heller 
inte ha fört ett nytt Tysklandsbesök av Friis på tal. Att det 1937 
föreslagna "privata besöket" på partidagen var politiskt omöjligt 
torde han ha insett tidigt. Men den 3 augusti hade han å Görings 
vägnar inbjudit Friis att den 12 till 15 oktober 1938 delta i mötet 
med Deutsche Akademie der Luftforschung und Lilienthal-Ge
sellschaft.46 Friis hade tackat ja, förutsatt "dass <lies möglich sein 
wird".47 I det spända läget som till följd av Tysklands aggressiva 
politik mot Tjeckoslovakien uppstod just sommaren och hösten 
1938 var ett sådant besök helt otänkbart.48 Friis förde det inte 
ens på tal med regeringen. 

IV 

Som nämnts ovan kom Friis under sitt besök i Tyskland med 
Milch överens om utbyte av erfarenheter och personal. Möjligen 
överskattade han därvidlag Milchs möjligheter att utverka be
sökstillstånd åt svenska officerare. Just 1937 beskars nämligen 
hans befogenheter gentemot militärerna. 49 Detta torde dock 
Friis knappast ha känt till. Det har vidare nämnts att Friis vid 
denna tid hade att organisera olika skolor för flygvapnet och låta 
bygga anläggningar för nya flottiljer samt att han arbetade hårt 
för att göra flygvapnet, som först genom 1936 års försvarsbeslut 
hade blivit en i egentlig mening självständig försvarsgren, krigs-
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dugligt.50 Ett viktigt led i denna strävan var att genom utlands
kommenderingar tillföra det svenska flygvapnet kunskaper om 
utbildning på alla nivåer, men framför allt om flygkrigshögskole
utbildning, taktik för olika flygslag och inte minst i flygning, 
särskilt instrumentflygning, där civila bolag som t ex det tyska 
Lufthansa låg före sina respektive länders flygvapen. Friis under
sökte 1937-1939 möjligheterna att kommendera officerare för 
sådana studier till Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland 
och USA. Därvidlag brottades han med en rad problem. Det 
fanns endast drygt 200 flygofficerare och flygingenjörer. Pga 
den pågående uppbyggnaden av organisationen och tillförseln av 
materiel, som delvis måste hämtas i utlandet, var personalen 
under vissa perioder hårt arbetsbelastad utöver sin ordinarie 
tjänst. Endast någon eller några få kunde frigöras för specialut
bildning utomlands. Utländska kurser som varade i flera måna
der kunde därför bara utnyttjas i undantagsfall. Endast när det 
gällde besök vid utländska flygkrigshögskolor var Friis beredd att 
ordna långvariga kommenderingar och rent av angelägen om 
detta. Sjukdoms- och dödsfall och även brist på lämpliga office
rare fick till följd att erbjudna platser inte kunde utnyttjas. 
Dessutom medförde den militära byråkratin en avsevärd tids
utdräkt vid handläggningen av dessa ärenden. Eftersom de stora 
ländernas flygvapen knappast hade något att lära av det svenska 
flygvapnet vid denna tid och detta således inte kunde erbjuda 
några gentjänster befann det sig dessutom i ett visst underläge. 
Till en del uppvägdes detta av förväntade eller gjorda svenska 
beställningar av flygmateriel. Sådana beställningar gick 1936-
1937 endast till Storbritannien och Tyskland. Det visade sig 
även vara lättast att kommendera officerare och ingenjörer till 
dessa länder utöver den personal som reste dit för att undersöka 
vilken materiel som fanns att köpa och för att kontrollera och 
hämta den upphandlade materielen. Flera kommenderingar till 
Frankrike tycktes bli möjliga, när Sverige i juli 1938 beställde 
spaningsplan av typ Brequet 634. Krigsutbrottet gäckade sådana 
förhoppningar och stoppade även leveransen av spaningspla
nen.51 

När Friis under sitt besök i Berlin noterade hur angelägen 
Milch var om goda kontakter med honom, ville han uppenbarli
gen utnyttja detta för att snabbt och utan tidsödande byråkrati 
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kunna utverka några av de eftersträvade utlandskommende
ringarna. Genom kommenderingar till Tyskland skulle det 
svenska flygvapnet samtidigt erhålla kännedom om en tänkbar 
angripares organisation, utbildning, materiel och taktik. På den
na punkt bäddade emellertid den svenska militära organisatio
nen för kompetensstrider. Att inhämta sådana uppgifter var en 
av chefens för flygvapnet ämbetsplikter. Men även den genom 
1936 års försvarsordning tillkomna försvarsstaben, som började 
sin verksamhet den 1 juli 1937, hade till uppgift att inhämta 
underrättelser om främmande länders krigsmakter och sedan 
vidarebefordra relevant information till respektive försvars
grenschef. Fr o m  den 1 juli 1937 hade också de militära attache
erna att rapportera till försvarsstabens underrättelseavdelning 
och inte som tidigare till sina respektive försvarsgrenars under
rättelseavdelningar. 52 Detta betraktades uppenbarligen av Friis 
som en onödig omväg. Visserligen fick flygstabens underrättelse
avdelning alltid kopior av flygattachens rapporter, men däremot 
inte av en del handbrev som utväxlades mellan chefen för för
svarsstabens underrättelseavdelning, överstelöjtnant Carlos Ad
lercreutz, och attachen. Eftersom Friis ville ha full kontroll över 
sin personal var detta en känslig punkt för honom. Dessutom 
hade han och Thörnell olika uppfattningar om vad flygattachen 
skulle bevaka och rapportera. Friis önskade konkreta uppgifter 
på de ovan nämnda punkterna. Thörnell efterfrågade därutöver 
och kanske främst bedömningar av det politiska läget och dess 
tänkbara utveckling. Enligt Friis saknade attacheerna utbildning 
för att kunna göra sådana bedömningar, varför de fastnade i 
värdelösa spekulationer som tog tid från deras egentliga arbete. 
Friis' uppfattning sammanföll här med utrikesdepartementets. I 
sina rapporter till försvarsministern fick heller inte de militära 
attacheerna göra politiska bedömningar, om de inte hade be
skickningschefens uttryckliga tillstånd. Vad särskilt gäller atta
cheerna vid beskickningen i Berlin litade ministern Arvid Ri
chert på militärattachen Juhlin-Dannfelts och på marinattachen 
Muhls omdöme och anslöt sig ofta till deras politisk-strategiska 
bedömningar. Flygattachen Enell ansågs vara mindre omdömes
gill på denna punkt, vilket f ö ibland ledde till vissa motsättning
ar mellan honom och de andra attacheerna. Han fick dock en 
sympatisör när Muhl den 1 oktober 1938 efterträddes av kapten 
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Anders Forshell. Hos Enell fanns även en tendens att något 
okritiskt godta tyska uppgifter om det tyska flygvapnets styrka 
och den tyska flygindustrins kapacitet. Exempelvis uppskattade 
Enell i en rapport till försvarsministern den 16 september 1938 
det tyska flygvapnets frontstyrka till minst 5 000 plan. Sedan 
maj samma år skulle det ha ökat med c:a 2 000 flygplan. Vidare 
producerades nu enligt Enell omkring 600 krigsflygplan i måna
den. Däremot hade Juhlin-Dannfelt den 5 september i ett brev 
till Adlercreutz uppskattat antalet tyska bombplan till ungefär 
1800. Även denna siffra var för hög, men motsvarade betydligt 
bättre de verkliga förhållandena än Enells. Enligt de mest opti
mistiska tyska planerna skulle det visserligen fr o m september 
1938 tillverkas c:a 600 flygplan månatligen, men just 1938 brot
tades den tyska flygindustrin med stora svårigheter varför denna 
produktion aldrig uppnåddes. I själva verket tillverkades 1938 
färre flygplan än året innan. I motsats till Thörnell var Friis 
medveten om Enells svagheter. Därför motsatte han sig även 
bestämt men förgäves utnämningen av Enell till överste den 2 
oktober 1938. Thörnell drev igenom den, bl a med hänvisning 
till att det i Berlin skulle se illa ut om Juhlin-Dannfelt, men inte 
Enell befordrades. Friis, som innan han åtog sig chefskapet över 
flygvapnet, krävt och fått regeringens löfte att ha "suveränität 
för personalen", uppfattade detta som ett intrång på sitt äm
betsområde. Denna "suveränität" såg han även hotad genom 
försvarsstabschefens krav att försvarsgrenscheferna skulle sam
råda med honom om utlandskommenderingarna och att han 
skulle kunna ålägga de utkommenderade officerarna särskilda 
underrättelseuppgifter. Enligt Friis var detta olämpligt, eftersom 
officerarna hade tillräckligt att göra om de fullgjorde de uppgif
ter han tilldelade dem. Att Friis' inställning inte endast var 
praktiskt betingad utan bottnade i hans principiella uppfattning 
av sitt ämbete framgår av att han vid ett av de tillfällen, då han 
hos försvarsministern protesterade mot Thörnells krav slutade 
med orden: "Så länge han inte är ÖB skall han inte få sätta sig på 
försvarsgrenscheferna". Friis sökte och fick stöd hos cheferna för 
armen och marinen, generallöjtnant Per Sylvan och viceamiral 
Charles de Champs, men regeringen gick på Thörnells linje. Till 
detta kan just Friis' överenskommelse med Milch ha bidragit. 
Utrikesminister Sandler tycks nämligen ha befarat att det kunde 
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bli för många kommenderingar till Tyskland. 53 

Regeringen beviljade dock 1938/39 alla de kommenderingar 
till Tyskland Friis begärde. Däremot lyckades han inte hos tys
karna utverka den mest eftertraktade platsen, nämligen den vid 
kursen vid den krigsvetenskapliga flygkrigshögskolan. Trots att 
han vände sig direkt till Milch blev svaret att så många utländska 
officerare ville komma in på det tyska flygvapnets högskolor att 
man hade beslutat att inte mottaga några alls och att man tyvärr 
inte kunde göra något undantag för en svensk officer. I övrigt 
behandlades de svenska ansökningarna i vanlig ordning av flyg
vapnets attacheavdelning och det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning Milchs inflytande där ytterligare kan ha ökat den 
mot svenskarna redan förut rätt välvilliga inställningen. 

Förutom kommenderingen till flygkrigshögskolan tillmötes
gick tyskarna 1938 samtliga svenska önskemål. Emellertid kunde 
de inte alltid ta emot under de av svenskarna önskade tiderna 
och omvänt medförde döds- och sjukdomsfall och brådskande 
tjänsteuppgifter att svenskarna inte omedelbart kunde utnyttja 
de erbjudna platserna utan måste be om ändrade tider. Enligt en 
i mars 1938 av flygstaben uppgjord plan skulle detta år sex 
flygofficerare och en flygingenjör kommenderas till Tyskland 
och 1939 ytterligare två officerare. Av nämnda skäl ändrades 
denna plan. Två officerare kunde i slutet av år 1938 kommende
ras till Tyskland. Löjtnant Nils Åhmansson studerade från mit
ten av november under en månad flygvapnets manskapsutbild
ning i Schönwalde. Kapten Bengt Jacobsson deltog i december 
1938 under två veckor i en av Lufthansa anordnad kurs i flygning 
i svårt väder. Sju officerare togs under perioden januari-mars 
1939 emot för en månad vid olika förband, nämligen majorerna 
Hugo Beckhammar och John Stenbeck vid tunga bombförband i 
Langenhagen och Merseburg, kaptenen Simeon Holmer vid 
bomb- och skjutskolan i Tutow, kaptenen Sven Liljhagen vid ett 
spaningsförband i Prenzlau, kaptenen Knut Lindahl vid en jakt
flottilj i Bad Aiblingen, kaptenen Torsten Rapp vid en marinspa
ningsdivision på Norderney och kaptenen Gösta Seth vid en lätt 
bombflottilj i Schweinfurt. 

Att tyskarna trots en rad svenska önskemål om ändringar av 
erbjudna tider och kommenderingar tog emot svenska officerare 
kan bero på Milchs löfte till Friis. Att besöken för sju officerare 
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förlades till samma period kan dock kanske tolkas så att tyskarna 
ville bli av med ärendet. Vid de tyska förbanden var heller inte 
svenskarna så välkomna. Förbandscheferna ansåg sig inte riktigt 
ha tid med dem. Detta berodde på att den ständiga expansionen 
av flygvapnet lett till att förbanden aldrig vunnit riktig stadga 
och att officerarna ofta var oerfarna och osäkra. Denna osäker
het ökades av deras nästan hysteriskt uppdrivna fruktan för 
spioneri som gjorde att de ogärna eller inte alls ville uttala sig 
utöver snävt avgränsade tjänsteområden, att inga instruktioner 
utlämnades och att svenskarna inte fick delta i alla utbildnings
moment. Långt borta var den tid då svenska officerare, som 
Swenow 1936, fick se även en mobilisering. De utkommendera
de officerarna fick d(,)ck ibland intrycket att tyskarna överdrev 
hemlighetsmakeriet för att dölja vissa av sitt flygvapens svaghe
ter. Deras allmänna bedömning blev att materielen och persona
lens anda var utmärkta, men att organisationen saknade stadga 
och personalen, inte minst officerarna, utbildning och erfaren
het, varför det tyska flygvapnet i krigsfall skulle lida svåra förlus
ter. 54

Nedanstående tabell visar hur många studieplatser svenska 
flygvapnet åren 1937-1939 efterfrågade utomlands och hur 
många det erbjöds respektive kunde utnyttja. I tabellen har 
endast tagits med flygofficerare och flygingenjörer som utlands
kommenderades i rent studiesyfte, ej personal som reste ut för 
att undersöka vilken materiel som fanns att köpa eller för att 
kontrollera och hämta hem upphandlad materiel. 55 

Flygvapnets utlandskommenderingar 1937-1939 

Land 

Frankrike 
Italien 
Storbritannien 
Tyskland 
USA 

Platser 

Efterfrågade 

3 

4 

11 

17 

2 

Beviljade/utnyttjade 

2 

2 

6 

11 

I 

Siffrorna belyser den ovan nämnda svårigheten att kunna utver
ka respektive utnyttja studieplatser utomlands. Här skall också 
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framhållas att inget land tillät någon svensk flygofficer att gå 
kurs vid dess flygkrigshögskola. Sådana kommenderingar var de 
av Friis mest eftertraktade. Av tabellen framgår vidare att de 
flesta studiebesöken gjordes i Tyskland. Detta kan förklaras 
med de ovan skildrade omständigheterna: tyskarnas strävan att 
av ekonomiska och psykologiska skäl upprätthålla de traditio
nellt goda tysk-svenska militära relationerna och svenskarnas 
ansträngningar att göra sig underrättade om den flygmilitära 
utvecklingen i allmänhet, men i synnerhet om den hos en tänk
bar motståndare. De tyska officerarnas oerfarenhet och framför 
allt deras rädsla för spionage torde ha lett till att de 1938/39 
utkommenderade svenska officerarna i det först nämnda avse
endet fick ut mindre av sina besök än hoppats. Däremot skaffa
de de sig en ganska korrekt bild av det tyska flygvapnets styrka 
och svagheter strax före andra världskrigets utbrott. 
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Churchills Balkanplaner under 
andra världskriget 
Ola Castenvall 

Inledning 
Bakgrund, syfte och metodik 

I litteraturen om de västallierades strategi under andra världskri
get har ett tema varit motsättningen mellan amerikanska och 
brittiska strategiska konceptioner efter invasionen av Nordafri
ka (Operation Torch nov 1942). Britterna har framställts som 
anhängare av en periferistrategi syftande till en långsam utnöt
ning av fiendens motståndskraft, amerikanerna som inriktade 
på en kraftsamling i Storbritannien för en invasion av Frankrike 
riktad mot Tysklands hjärta. 

Under 1942 och 1943 var de västallierade främst engagerade i 
Medelhavsområdet. Efter Nordafrika invaderades Sicilien och 
därefter Italien. Den brittiske premiärministern Winston 
Churchill förespråkade 1943/44 som en fortsättning på inva
sionen av Italien, och som ett alternativ till tanken på en inva
sion i nordvästra Frankrike, att de allierade skulle satsa på en 
invasion av Europa över Balkan ("the soft underbelly of Euro
pe"). 

Syftet med denna uppsats är att ge en presentation av Chur
chills ideer om en allierad Balkanstrategi och göra en bedömning 
av dessa ideers politiska, strategiska och logistiska realism. 

Redovisningen och analysen av Churchills strategiska ideer 
kommer i första hand att vila på det källmaterial som finns 
tillgängligt i de officiella brittiska och amerikanska utgivna ver
ken om andra världskriget. 

Den beskrivna operationstanken skall bedömas utifrån dess 
möjlighet att genomföras i praktiken. De faktorer som särskilt 
skall behandlas är: 

- Huvudaktörernas mål, medel och resurser.
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- Överensstämmelse och motsättningar mellan de allierade ak
törernas politiska och operativa mål.

- Frågan huruvida operationen var strategiskt och logistiskt
genomförbar. Detta bedöms genom att de strategiska och
operativa villkoren för operationen fastställs och förutsätt
ningarna för deras uppfyllande diskuteras.

Slutligen skissas översiktligt vad en eventuellt genomförd Bal
kaninvasion kunde ha lett till för slutresultat i fråga om Europas 
efterkrigstid. 

Källor och källkritik 

Av det använda materialet har störst vikt lagts vid de officiellt 
utgivna brittiska och amerikanska verken om andra världskriget. 
Annan litteratur som bygger på dessa källor har också använts. 
Det har för författaren inte varit möjligt att gå tillbaka till 
primärkällorna som oftast utgörs av protokoll, telegram och dag
böcker förvarade i brittiska och amerikanska arkiv. 

En för uppsatsen genomgående problematik har varit att all 
litteratur är utgiven efter kriget när efterkrigsresultatet redan är 
känt. Detta tillsammans med ett efter kriget ökat närmande och 
samarbete mellan de västallierade har uppmärksammats men 
inte helt kunnat avgränsas i uppsatsen. 

Churchills planer och ideer 

Inledning 

Churchills Balkanplaner och intresse för att öppna en andra 
front i Europa från sydöst har ägnats stort utrymme i litteratu
ren om andra världskriget. Det är emellertid svårt att få ett 
samlat grepp om dessa planer. Detta sammanhänger med att det 
snarare rör sig om ideer eller utkast till ideer där förutsättningar
na hela tiden varierar. När de studeras är det viktigt att beakta 
två förhållanden: 
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1. Storbritannien var i krig och hade varit i krig med Tyskland
sedan 1939. Det var först under 1943 som trycket mot det
egna landet lättade. Men fortfarande var fienden mycket
stark och ännu fanns inga tendenser som pekade på att en
seger var nära förestående.

2. Storbritannien var allierad med två stormakter vilka var för
sig hade vida större resurser för krigföring än britterna kunde
uppbåda. Sovjets starka militärmakt och USA:s industriella
potential började nu ge resultat. Att Storbritanniens och
Imperiets intressen skulle få avgörande inflytande på den
allierade strategin blev med tiden allt mer otänkbart. Detta
gjorde att Churchills planer och ideer måste anpassas till de
övriga allierades varför de inte i sin helhet kom att redovisas i
de allierade rådslagen. Efterkrigslitteraturen som utgår från
slutresultatet av kriget gör också andra bedömningar beträf
fande långsiktiga planer än dåtidens bedömare.

Bakgrund och motiv 

Bakom Churchills ideer fanns ett brittiskt arv, som präglade 
hans tänkande. 1 Storbritannien hade varit Medelhavets stor
makt sedan 1700-talet. Innehavet av Gibraltar, Malta, Suez och 
en stark flotta gjorde att britterna behöll denna position. Medel
havet och Mellersta Östern spelade en central roll i det brittiska 
imperiet, både med tanke på oljetillförseln och kommunikatio
nerna. 2 En förlust av positionerna i detta område skulle ha gjort 
det omöjligt för Storbritannien att fortsätta kriget. 3 

Churchills och britternas erfarenheter från första världskri
gets franska skyttegravar spelade också en roll.4 Det "statiska 
slaktandet i skyttegravarna"/ fanns graverat i hans minne. Erfa
renheterna från Marne och Verdun liksom tankarna på andra 
världskrigets förluster av "oförberedda soldater i Belgien, Grek
land och Norge" levde i medvetandet hos både Churchill och 
hans stabsofficerare.6 Dessa dystra erfarenheter gjorde att de 
fruktade att en kanalinvasion skulle bli ett upprepande av histo
rien från första världskriget. Den perifera strategi baserad på en 
stark flotta och en liten arme som vuxit fram i Storbritannien 
under lång tid gick ut på att binda fienden, tänja ut hans flanker 
och träffa hans svagaste punkter. 7 Denna strategi skall kopplas 
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till den brittiska maktbalanspolitiken som gick ut på att den näst 
starkaste kontinentmakten stöddes gentemot den starkare.8 På 
detta sätt behövdes inte någon större armenumerär.9 De brittis
ka trupperna var tränade i småskaliga operationer och "hade 
inte styrkan och moralen att ta stora förluster". Det var bl a 
detta arv som låg till grund för första världskrigets brittiska 
Gallipoliföretag. · Med detta företag var Churchills namn nära 
förknippat och det spelade naturligtvis in när han än en gång 
vände sina blickar mot Balkan.10 

Periferistrategin erbjöd också vissa möjligheter att "mjuka 
upp" Tyskland och jämna vägen för Overlord. 11 Genom att 
binda tyska styrkor på Balkan skulle försvaret av Atlantvallen 
försvagas. 12 

Ett annat motiv var den psykologiska faktorn. Situationen på 
Balkan bedömdes som explosiv och en insats av partisanstyrkor 
kunde tänkas åstadkomma en resning med stora intäkter till låg 
kostnad. 14 Ett politiskt syfte på lång sikt stod också att vinna om 
de kunde komma före Sovjetunionen till Östeuropa. Denna 
"containment"-politik blev tydligt framträdande under 1944. 
Dessförinnan kan detta motiv inte tydligt urskiljas, men det är 
inte heller så svagt att det kan borträknas. 14

När USA:s inflytande efterhand stärktes i det västallierade 
samarbetet gjorde sig också vissa prestigemässiga behov gällande 
för britternas del. Storbritannien önskade en egen krigsscen där 
ära kunde vinnas och återupprättas.15 Churchill och britterna 
avvisade med skärpa tanken att Storbritannien efter kriget skul
le bli en andrarangsnation. 

De militära motiven för en Balkanoperation var många. De 
allierade kunde öppna Svartahavsförbindelserna med Sovjetuni
onen vilket skulle medföra en förkortning av den försörjningsled 
som nu gick över Iran. 16 Dessutom kunde en invasion i sydöstra 
Europa knytas ihop med den sovjetiska offensiven på östfron
ten. 17 Den rumänska oljan bedömdes vara oumbärlig för den 
tyska krigsförsörjningen. Om oljefälten i Ploesti kunde slås ut 
skulle Tyskland inte längre kunna göra motstånd. 18 I förhållande 
till norra Frankrike hade Balkan dessutom fördelen att tyskarna 
inte kunde slåss på de inre linjerna. Komrriunikationssvårighe
terna gjorde det besvärligt för tyskarna att genomföra effektiva 
motanfall mot en Balkaninvasion. Slutligen hade de västalliera-
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de trupper och resurser på plats i Medelhavet. 19 Detta gjorde att 
de snabbt kunde gå till aktion på Balkan utan att behöva genom
föra en tidskrävande uppladdning. 

Planeringsutkast 

De första planerna på en invasion på Balkan är från 1941. Dessa 
byggde på att en invasion av Europa skulle genomföras under 
1943. Denna skulle ske antingen från Västeuropa eller Balkan.20

De senare ideerna utmärks av att Churchill och britterna endast 
anger hur en invasion på Balkan skall inledas. Inget sägs om hur 
slutmålet nås eller operationen genomförs på sikt. Detta kan 
bero på hänsynstagandet till de båda allierade och att operatio
nerna skulle fortsätta endast under förutsättning att utsikterna 
visade sig gynnsamma. De planer Churchill och de brittiska 
staberna redovisar över tiden är följande:21 

- I slutet av 1942:22 Fortsättning av Overlordförberedelserna
"Round-up" sker samtidigt som Medelhavet rensas. Periferi
taktiken mot Tyskland fortsätter. Turkiet skall förmås att
träda in i kriget. Den brittiska 10. armen skall sändas till
Turkiet. Därifrån skall de västallierade operera över land till
sammans med Sovjet in i Balkan.

- Maj 1943:l3 Sicilien skall tas för att få Italien att ge upp och
därmed erbjuda flygbaser i landet. Tolvöarna erövras och Tur
kiet skall inträda i kriget. Från de turkiska flygbaserna skall
Rumänien bombas. Om inte Italien faller skall italienska ham
nar och flygbaser erövras. Därefter skall anfallet fortsätta med
en allierad invasion av Durazzo eller någon ann'an stad längs
adriatiska kusten. Fortsättningen beror på tyska tillbakadra
ganden från Balkan eller förstärkningar tillförda från östfron
ten.

Juli 1943:24 Den brittiska staben granskar alternativ för en
allierad landstigning vid Durazzo eller Turkiet om Italien ger
upp.

- September 1943:25 Redovisas planen för en anglo-amerikansk
Balkanoperation. Möjligheter som ger sig själva skall utnytt
jas.
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- Oktober 1943:26 Stöd till Turkiet och press mot de tyskalliera
de staterna Ungern, Bulgarien och Rumänien planeras.

- November 1943:27 De brittiska planerna är nu: Stoppa resurs
flödet till Overlord. Ta Rom. Turkiet förmås gå in i kriget. De
turkiska flygbaserna öppnas. Rhodos tas i januari 1944. En
eller flera hamnar tas vid Adriatiska kusten. Luftlandsatta
förnödenheter sänds regelbundet till partisanerna. Brittiska
styrkor hjälper och uppmuntrar motståndet i Jugoslavien och
Albanien. Dardanellerna öppnas för allierad trafik. Kaosläge i
Tysklands satellitstater på Balkan främjas.

Slutsatser 

I Churchills planer och ideer redovisas alltid två förutsättningar. 
Dessa är Turkiets inträde och stöd i kriget samt utnyttjandet av 
en resning bland befolkningen med partisanstöd mot Tyskland. 

Churchill och hans stab delgav aldrig sina allierade en 
sammanhållen Medelhavsstrategi baserad på historiska erfaren
heter eller på visioner om efterkrigsproblematiken. 

Planeringens huvuddrag tycktes vara att genom gerillastöd 
åstadkomma en folkresning. Därefter skulle en invasion vara 
planlagd och möjlig. Genom detta och bristen på olja skulle 
Tyskland kollapsa inifrån. Churchill och britterna tappade aldrig 
under hela kriget blicken för de möjligheter en invasion över 
Balkan kunde erbjuda. 

Huvudaktörer 

Storbritannien 

Britterna hade i juni 1940 tvingats evakuera sina trupper från 
Dunkerque och på hösten samma år utkämpa slaget om Storbri
tannien. I början av 1942 verkade det som om axelmakterna 
skulle lyckas driva ut britterna från Egypten och Suezkanalen. 
Spanien kunde ta Gibraltar. Hitler kunde sedan stänga Gibraltar 
och dominera Nordafrika och Mellanöstern medan han reglade 
av Storbritannien med en blockad av ubåtar i Atlanten.28 Om 
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Medelhavet stängdes och Mellanöstern föll, hotades både Stor
britannien och Imperiet. Detta hot var så starkt att Storbritanni
ens krigsdeltagande kunde omöjliggöras.29 Därför spelar Medel
havsstrategin en stor roll i de brittiska övervägandena inför 
1943. Churchill och Storbritannien var i och för sig övertygade 
om att Overlord borde vara den prioriterade operationen, 30 men 
av hänsyn till egna intressen ville de att Medelhavet skulle 
rensas först. 31

Maktbalanspolitiken hade alltid haft stor betydelse i brittisk 
säkerhetspolitik. 32 Storbritannien hade en lång historia av allian
ser och diplomatiska förbindelser med europeiska stater. Denna 
linje fullföljdes i syfte att bygga upp en europeisk federation 
efter kriget. 33 Churchill hade en politisk och strategisk blick för 
dessa mål, men även för de aktuella maktpolitiska realiteterna. 34

Storbritannien var beroende av USA:s hjälp speciellt på det 
materiella området.35 Även Sovjetunionen var betydelsefullt för 
utan dess hjälp kunde Tyskland inte besegras. 36 På grund av 
detta fick den långsiktiga politiken läggas upp med hänsyn till 
att Storbritanniens inflytande på alliansen befann sig i avtagan-
de.37 

Förenta Staterna 

USA hade med sin ekonomiska maktställning som bas givit 
utslaget i VK I. Efter krigets slut hade emellertid den traditio
nella amerikanska isolationismen ånyo framträtt och föranlett 
Förenta Staterna att dra sig tillbaka från den europeiska politi
ken. Landet var resursrikt med en väl utvecklad infrastruktur 
och hög teknisk kunskap. Som en frigjord före detta brittisk 
koloni hade amerikanarna aldrig haft särskilt starka band till 
Europa. Även som allierad var USA fortfarande misstänksamt 
och motståndare till brittiska imperieintressen. 38 De amerikans
ka erfarenheterna av europeiskt krig hämtade från VK I tycktes 
vara att: "avvakta så länge som möjligt, vara där tillräckligt länge 
för att avgöra, ta hem styrkorna och förbli så oengagerad som 
möjligt".39 USA kunde heller inte glömma kriget mot Japan 
även om de västallierade hade enats om att Tyskland skulle 
besegras först. 

USA höll envist fast vid upprättade planer. Amerikanerna var 
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ovana vid att föra krig i underläge och såg en fara i allt som 
splittrade den samlade kraften mot ett mål. 40 Genom detta 
ökades säkerheten men samtidigt minskade risktagningen och 
handlingsfriheten när det gällde att snabbt utnyttja uppkomna 
möjligheter. Stabschefen Marshall var anhängare av denna stra
tegi som likt Clausewitz ville attackera fiendens tyngdpunkt i 
stället för att lita till den brittiska periferistrategins nötning.41

Under 1943 var det övergripande målet för Roosevelt tanken 
på en efter kriget garanterad världsfred av "fyra polismän" .42

Enligt detta koncept skulle USA, Sovjet, Kina och Storbritanni
en i nämnd rangordning hålla efterkrigsvärlden i schack. Ro
osevelts planer var att upprätta ett internationellt samarbete 
och samförstånd enligt Atlantdeklarationen i stället för att driva 
makt balanspolitik. 43 

Detta tvingade honom att ta en kalkylerad risk i förhandling
arna med Stalin för att vinna och behålla sovjetisk vänskap. 44 

Denna skulle enligt honom vinnas genom att krossa Tyskland 
och undanröja alla framtida säkerhetshot mot Sovjet.45 Sovjet
unionen skulle sysselsättas med att dominera Europa och där
med avhållas från att lägga sig i den ostasiatiska sfären, där USA 
borde dominera. I sista hand skulle USA:s makt på haven och i
luften vara utslagsgivande, om Sovjetunionens ambitioner skilde 
sig gentemot Atlantdeklarationens andemening. 

Under krigets gång blev Roosevelt allt mindre lyhörd för 
Churchills uppfattningar. Han stödde sig oftast på Marshall och 
visade viss benägenhet att tillmötesgå Stalin.46 Amerikanernas 
självförtroende hade växt med deras ökande resurser och krigs
erfarenhet. De hade blivit huvudaktörer i alliansen och motsatte 
sig allt oftare brittiska yrkanden. Sovjet bedömdes nu vara den 
viktigaste partnern. Roosevelts inställning visade sig ödesdiger i 
det fortsatta allierade samarbetet.47 Han var medveten om reali
teterna men kunde inte eller ville inte se de strategiska konse
kvenserna av den politik han förde.48 

Sovjetunionen 

Sovjetunionen var en landmakt vars kommunikationer inte be
hövde säkras på världshaven.49 Dess folkrikedom och naturtill
gångar möjliggjorde en uthållig kraftutveckling som styrdes av 
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den kommunistiska politiska och ekonomiska ideologin. Från att 
ha varit lierat med Tyskland, kämpade Sovjet från 1941 intill 
1943 en desperat kamp för sin existens mot detta land.50 Syftet 
med den tysk-ryska pakten hade från rysk sida varit att Tysk
land och västmakterna skulle utmatta varandra. Under denna 
tid var de politiska och territoriella ambitionerna inte frånvaran
de men de militära övervägandena för att nå dessa var kortsikti
ga. 51 Stalin var rädd för en kapitalistisk inringning och dröjsmå
let med upprättandet av en andra front togs som ett tecken på 
att de västallierade ville låta Sovjet förblöda. 

Sovjetunionen hade till skillnad från de västallierade inte så 
stora möjligheter att välja strategi under 1941 och 1942.52 Den 
enda möjligheten var att upprätthålla maximalt defensivt tryck 
mot Tyskland och övertala de västallierade att snabbt öppna en 
andra front i Västeuropa. Samtidigt hoppades Stalin på att 
Japan inte skulle anfalla Sibirien. 

Under 1943 när Sovjetunionen övergick till strategisk offensiv 
kunde de tidigare visionerna tas fram på nytt. Sovjet hade med 
hjälp av "lend-lease" och den egna produktionen öster om Ural 
erhållit en hög krigspotential. 53 Offren från dess armeer och folk 
hade dessutom gjort Sovjetunionen medveten om sin vikt i den 
strategiska vågskålen inför en kritisk punkt i de allierades råd
slag. General Sir Alan Brooke ansåg att Stalin hade begåvning, 
styrka, skarpsinnighet och militär kunskap av högsta kaliber, 
överlägsen både Churchill och Roosevelt. 54 Detta tillsammans 
med hans strategiska och politiska målmedvetenhet samt Sovjet
unionens resurser skulle göra honom svår att stoppa. 55 Hans 
intentioner för Östeuropa stod i motsättning till Churchills 
försök att skapa en ny "cordon sanitaire" enligt maktbalansteo
rin. 

Tyskland 

Tyskland var liksom Sovjetunionen en landmakt med obehind
rade kommunikationslinjer. Endast i norr och söder, Skandina
vien och Nordafrika var riket beroende av sjöförbindelser. Lan
det hade från krigsutbrottet intill december 1941 varit på stän
dig offensiv och skördat stora framgångar. I slutet av 1942 kom
mer de stora bakslagen vid Stalingrad, Libyen och i Atlanten. 
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Under 1943 är axelmakterna på defensiven vid östfronten, sla
get om Atlanten förloras, Afrikakåren kapitulerar och de alliera
de fortsätter sin strategiska bombning av Tyskland med dess 
industrier. Samtidigt hotar en allierad invasion av norra Frankri
ke och/eller en invasion av södra Europa. 

Vad tyskarna inte kände till var att britterna hade knäckt 
deras hemliga kodmaskin Enigma och därigenom kunde följa 
huvuddelan av de tyska planerna och dispositionerna.56 Tyskar
na hade en plan 1942 på att armeer genom en kniptångsmanöver 
över Kaukasus och från Nordafrika skulle mötas i Mellersta 
Östern. 57 Detta hotade de vitala brittiska oljeregionerna i Irak 
och Persiska viken. Samtidigt måste tyskarna skydda sina egna 
vitala intressen i de sedan 1941 ockuperade Balkanstaterna. När 
landstigningshotet ökade, valde tyskarna trots de hårda strider
na på östfronten att förstärka Balkanriktningen. 58 Hitler ansåg 
det viktigt att stärka denna på sommaren 1943 av politiska, 
ekonomiska och militära skäl. Hitler säger den 14 maj 1943 
"Den italienska halvön kan säkras på något sätt. Det är av 
yttersta vikt för oss att hålla Balkans olja, koppar, bauxit och 
krom över all säkerhet så att det inte blir ett fullständigt slag där 
om det går sämre i Italien".59 I Italien kunde tyskarna tack vare 
goda kommunikationer snabbt gå till motanfall mot en allierad 
offensiv.60 På Balkan kunde de tyska styrkorna däremot bli 
upphängda på dåliga förbindelser i kombination med partisaner 
och flyg. Den tyska strategin var att på Balkan måste ett tidigt 
avgörande nås, medan en fördröjningsoperation (försvårande
operation) kunde tillåtas i Italien. 

Eftersom Tyskland behärskade centrum av Europa och där
med kommunikationerna bedömde britterna att tyskarna kunde 
överföra 40-50 divisioner som de hade handlingsfrihet med 
antingen åt väst eller öst. 61 Denna handlingsfrihet var farligare i 
Overlordriktningen än i Balkanriktningen beroende på kommu
nikationstätheten. 

Politiska påtryckningar mot Tysklands allierade och Turkiet 
förväntades. Därför måste tysk trupp finnas närvarande. Dessut
om skulle en Balkaninvasion möjliggöra de västallierades och 
Sovjets förening i en samordnad militär operation.62 Dessa fak
torer gjorde att tyska högkvarteret ansåg att behärskandet av 
Balkan var en integrerad del av "Festung Europa" och nödvän-
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digt för att vinna kriget. 63 

Tyskarna fruktade en Balkaninvasion intill november 1943.64 

Det italienska fälttåget minskade inte den tyska oron utan bi
drog till att påskynda planeringen för försvaret av Balkan under 
denna tid. I Italien planerades matanfall med upp till 11 divi
sioner om det visade sig att de allierade skulle fortsätta från 
Italien mot Balkan. 65 Fältmarskalk Kesselring och generalstaben 
samt Hitler, Dönitz och Rommel hade samma tankar då de 
ansåg att Calabrien och Apuliprovinserna samt flygbaserna vid 
Foggia utgjorde en språngbräda över till Balkan.66 Detta resulte
rade i att tyskarna förstärkte Balkanförsvaret. Under 1943 hade 
tyskarna förutom sjö- och luftherravälde i Egeiska havet 25 
egna, 7 bulgariska och 8 kroatiska samt italienska divisioner till 
förfogande på Balkan. 67 I Italien uppgick de tyska stridskrafterna 
som jämförelse till 20 divisioner. På Kreta och Tolvöarna hade en 
uppbyggd stark försvarsställning gjort att tyskarna behärskade 
även den grekiska arkipelagen med få undantag. 68 USA:s under
rättelsetjänst bedömde att Tyskland trots ett trängt defensivt 
läge hade handlingsfrihet att under 1943 geomföra en invasion 
av Turkiet. 69

·

Tyskarna såg de klara fördelarna med en Balkaninvasion för 
de allierade. Denna bedömning delades av britterna men defini
tivt inte av USA. 

Andra betydande aktörer 

Turkiet 

Turkiet hade efter första världskriget omvandlat sig självt från 
karikatyrernas "sjuke man", till den starkaste makten i sydöstra 
Europa.70 Under kriget var båda sidor beredda att betala ett högt
pris för att bevara Turkiets neutralitet och vänskap. Från 1941 
balanserade Turkiet en non-aggressionspakt med Tyskland, med 
en defensiv allians med Storbritannien från 1939 och erhöll 
dessutom "lend-lease" hjälp från USA.71 Under 1942 betalade 
båda sidor för landets neutralitet genom vapenstöd, ekonomisk 
hjälp och höga priser för turkiska produkter. 

Från de allierades sida fanns under kriget olika önskemål om 
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Turkiets krigsroll.72 Britterna hade redan 1939 utarbetat planer 
för ett turkiskt krigsdeltagande, då Balkan ännu inte var ocku
perat. Även efter den tyska ockupationen vidhölls de brittiska 
planerna på ett turkiskt deltagande. De bevarade sin aktualitet 
med smärre modifieringar intill dess att tyskarna lämnat Balkan. 
Amerikanerna hade en mera vacklande inställning. Vid Casa
blancakonferensen i januari 1943 var USA överens med britter
na om att Turkiet skulle deltaga.73 Vid Moskvamötet i oktober 
1943 ville USA inte ha dem med,74 för att vid Kairokonferensen 
i november 1943 göra helt om och tillmötesgå britterna.75 Sovjet
unionen däremot var mera konsekvent. Den enda parentesen i 
deras negativa inställning till ett turkiskt inträde i kriget sattes 
vid Moskvamötet, där de krävde ett deltagande av Turkiet.76 

Vid Teherankonferensen i december 1943 ställde sig Stalin lik
giltig inför Turkietfrågan. 77 De allierade kunde därmed enas om 
formuleringen att det var högst "önskvärt" att få med Turkiet i 
kriget.78

De vinster britterna räknade med vid ett turkiskt inträde i 
kriget bestod i att Dardanellerna skulle öppnas för allierad far
tygstrafik 79 Utnyttjandet av de turkiska flyg baserna skulle dess
utom möjliggöra bombning av de rumänska oljefälten och un
derstöd av operationer i Egeiska havet. Förutom detta skulle den 
psykologiska effekten på befolkningen i Ungern, Rumänien, Bul
garien, Grekland och Jugoslavien bli stor. 80 På grund av dessa 
fördelar utgjorde Turkiets inträde i kriget en hörnsten i Chur
chills Balkanplaner. 81 USA såg däremot svagheten i att Turkiet 
inte kunde hålla emot ett eventuellt tyskt anfall. Detta fick till 
följd att amerikanerna endast ville ge ett begränsat stöd till 
turkarna. 82 

Stalin litade inte på Turkiet eftersom han ansåg att turkarna 
inte ville använda de av väst erhållna vapnen mot Tyskland.83 I 
stället såg han faran i att Turkiet använde materielen för att 
stärka sitt eget försvar av Bosporen-Dardanellerna. Detta skulle 
motverka hans egna syften. 84 Emellertid lyckades de allierade 
aldrig att få med Turkiet i kriget. Till stor del berodde detta på 
de sluga statsmännen president Ismet Inönii och premiärminis
ter Sukru Saracoglu. De var försiktiga av förklarliga skäl. Turkar
na var mera rädda för ett sovjetiskt anfall än för ett tyskt. 85 

Denna inställning härrörde sig från 1800-talet och framåt och 
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gällde kontrollen över Svarta havet. Men inledningsvis skulle ett 
turkiskt inträde i kriget medföra att Tyskland reagerade skarpt 
och förklarade krig. Mot detta kunde de allierade inte lova 
någon omedelbar hjälp. 86 För denna risk var den turkiska armen 
bestående av 46 divisioner, varken övad eller utrustad.87

Resultatet blev att Churchills Balkanplaner aldrig kunde reali
seras. Trots detta band Turkiet genom sin neutralitet ändå en 
stor del av de tyska Balkandivisionerna. 

Jugoslavien 

Den roll Jugoslavien spelade som aktör i Balkanstrategin berod
de på de partisanstyrkor som effektivt kämpade mot den tyska 
ockupationsmakten. I Jugoslavien fanns två motståndsrörelser.88 

Josip Broz T itos kommunistiska partisaner och Draza Mihaj
lovics rojalistiska gerilla "tjetnikerna". Från början kämpade de 
oberoende av varandra mot tyskarna. Efterhand kom det emel
lertid till en öppen konflikt mellan Tito och Mihajlovic. I denna 
konflikt försökte de även samarbeta med Tyskland för att kunna 
bekämpa varandra. 89 Inledningsvis stödde både Storbritannien 
och Sovjetunionen tjetnikerna men från 1943 flyttade britterna 
över sitt stöd till T ito och från maj 1944 gjorde också Sovjetuni
onen detta. 

Tito hade 1943 en jugoslavisk tanke på en "Balkanstab" som 
skulle styra all kommunistgerilla på Balkanhalvön.90 Detta stod i 
strid med Stalins syften som ville undvika all politisk och natio
nell inblandning på Balkan. 91

Partisanernas åstadkomna resultat på Balkan var betydande 
och Churchill ansåg deras insatser vara oerhört värdefulla även 
utan en allierad Balkaninvasion.92 Britterna ansåg att partisaner
na band 30 tyska divisioner i områden vitala för Italiens kommu
nikationer med Balkan och Tysklands kommunikationer med 
sina armeer i Grekland och de tyskallierade länderna Bulgarien 
och Rumänien.93 Vidare höll partisanerna under 1943 tillsam
mans med albansk gerilla hamnar öppna i Adriatiska havet.94 

Allt detta gjorde att Churchill ständigt pläderade för ett ökat 
stöd till Jugoslavien.95 
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Övriga Balkanstater av betydelse 

Greklands betydelse för Churchills Balkanstrategi förändrades 
under krigets gång. Under 1941 var Grekland av stratgiskt de
fensivt intresse och utgjorde en hörnsten för skyddet av Medel
havsförbindelserna och Mellanöstern.96 Därför sände också brit
terna en expeditionskår 1941 till Grekland för att förhindra en 
tysk ockupation. 

Under 1943 när de allierade gick till strategisk offensiv mins
kade Greklands militärstrategiska betydelse.97 Däremot hade de 
Egeiska öarna fortfarande mycket stor betydelse för upprätthål
landet av sjö- och luftherraväldet i Egeiska havet och östra 
Medelhavet.98 Fördelen med detta innehav var av både defensiv 
och offensiv art. 

Rumäniens naturtillgångar gjorde att Balkan ökade i betydelse 
både för Tyskland och de allierade.99 Tyskarna måste skydda 
sina råvarutillgångar, speciellt oljan. De allierade, främst Storbri
tannien, såg här en möjlighet att besegra Tyskland. 100 

De allierade aktörernas målsättning samt 
politiska och strategiska relationer 

Allmänt 

De tre allierade aktörerna hade som gemensamt politiskt mål att 
krossa Hitlerregimen i Tyskland, Till slut fattades i stora drag 
beslut om hur en gemensam operation skulle genomföras. Emel
lertid hade de allierade makterna olika slutliga strategiska mål. 
Dessa varierades över tiden med hänsyn till att lägesutveckling
en förändrades. Därför kom den gemensamma krigsplanlägg
ningen att ta mycken kraft och energi. Beroende på olika mål
sättningar kunde den allierade strategin inte samordnas i sin 
helhet. Detta kom att bädda för senare misstänksamhet och 
konflikter mellan aktörerna. 

Tidigare har de allierade huvudaktörernas grundvärden be
handlats. Detta avsnitt behandlar aktörernas överväganden be
träffande handlingsmöjligheter och relationer mellan och i för
hållande till andra medaktörer. 
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Storbritannien 

Misstankar och parering mot Sovjets ambitioner 

Endast Churchill av de allierade ledarna var mån om att säkra 
någon form av balans i Efterkrigseuropa.101 Churchill och den 
brittiske utrikesministern Anthony Eden motsatte sig sovjetisk 
dominans av samma skäl som de motsatte sig tysk. 102 Den ideo
logiska färgen var här av underordnad betydelse. 103 Bakom 
Churchills Balkanpolitik låg det traditionella brittiska maktba
lanstänkandet. Denna teori byggde på att sammanhållna allian
ser skulle skapas i Östeuropa och Balkan efter kriget, för att ingå 
i en europeisk federation. 

Trots att Sovjet nu var Storbritanniens allierade hade Church
ill inte glömt Molotov-Ribbentroppakten, eller att Stalin var 
beredd på att låta både Frankrike och Storbritannien gå under i 
krigets inledning.104 Alliansen till trots ökade efter 1943 den 
brittiska misstänksamheten mot Sovjetunionens efterkrigssyf
ten allteftersom kriget fortgick. Tidigare hade det varit fruktan 
för sovjetisk kollaps som dominerat. 105 Churchill säger senare till
Tito och brigadgeneral Fitzroy Maclean "att så länge hela den 
västerländska civilisationen var hotad av nazisterna hade vi inte 
råd att låta vår uppmärksamhet skiljas från den omedelbara 
uppgiften genom att konstruera framtidspolitik". Före 1943 
hade britterna förmodligen underskattat Sovjetunionens militä
ra kapacitet och infrastruktur. 106 Churchill var innan dess över
tygad om att Sovjetunionen önskade en fredlig och vänskaplig 
hållning till Storbritannien och USA.107 Dessa makter hade myc
ket att ge Sovjetunionen ekonomiskt, och detta skulle hjälpa 
dem i återuppbyggnaden av förlusterna. På så sätt räknade 
Churchill med en framtida fredlig samexistens med Sovjetunio
nen grundad på en maktbalans i Europa. 

De sovjetiska attityderna i de politiska kontakterna med de 
västallierade kom emellertid att förändra Churchills syn. 

De slutsatser han drog beträffande Stalins efterkrigsstrategi 
grundade sig på bl a följande händelser och uttalanden 

Dec -41 Stalins positiva syn på ett Balkanförbund ändras efter 
Moskvasegern.108 Stalin anger för Eden att han vill 
erhålla baser i Rumänien efter kriget. 
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1943: 30/1-1/2: Churchill varnar lnöni.i att Sovjetunionen 
kanske till och med blir mer imperialistiskt än under 
tidigare år. 109 Han säger att Storbritannien kommer
att göra sitt "yttersta att organisera ett motstånd mot 
varje form av aggression begått av någon makt" mot 
Turkiet. 

14/2: Churchills telegram till Eisenhower: försök få 
igång Sicilienoperationerna tidigare efter de oväntade 
segrarna på den ryska fronten vilka "ändrar hela 
krigsaspekten". 

20/10: Churchill anser att Sovjetunionen kanske av 
politiska skäl inte ville ha en storskalig Balkanstrate
gi. 110 

21/10: Vid USA:s presentation av planen för "four 
policemen" framgår Mototovs syften klart för Eden. 
Sovjeunionens maktökning får inte begränsas genom 
villkor uppställda av dess allierade. Speciellt gäller 
detta i fråga om europeiska territorier ockuperade av 
Röda armen. 

Dec: Vid Teherankonferensen frågar Churchill Stalin 
vilka territoriella krav Sovjetunionen gör anspråk på 
efter kriget, men Stalin vägrar att svara på denna 
fråga.111

1944: 31/3: Churchill misstänker Sovjetunionen för att ha 
hemliga mål och krav som skulle följa på militära 
framgångar.112 Under sommaren 1944 och fortsätt
ningsvis är det inte längre något tvivel om Churehills 
farhågor för Röda armens framgångar. Från och med 
augusti talade han aldrig om Hitler utan bara om 
kommunistfaran. 

Den brittiska Balkanstrategin fick med tiden från att ha varit 
baserad på operativa skäl en växande politisk betydelse. Här 
kunde de västallierade fylla upp tomrummet efter Tysklands 
reträtt före Sovjetunionens ockupation.113 Churchill fruktade
konsekvenserna av att östra Europa skulle bli utlämnat till rysk 
militär närvaro. 114 
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Enhetssträvanden anglo-amerikansk strategi 

Hur den amerikanska inställningen till brittisk strategi skiftade 
över tiden återges i tidigare avsnitt. Inför de kommande konfe
renserna i Kairo och Teheran försökte Churchill få med amerika
narna på britternas linje.115 Churchill ansåg det viktigt att inte
låta Stalin spela ut Storbritannien och USA mot varandra.116 

Därför måste de komma överens innan förhandlingar ägt rum 
för att kunna samarbeta på lika villkor med Sovjetunionen. En 
splittring mellan amerikanarna och britterna skulle göra dem 
maktlösa om Stalin efter en militär framgång skulle avslöja 
hemliga, ambitiösa mål.117 För att i så fall hävda västerländska
värderingar måste USA överge sin historiska isolationism och ta 

' ansvaret för ett fortsatt alliansförhållande med Storbritannien 
för att balansera makten i Europa. 

Churchill lyckades inte före Teherankonferensen få till stånd 
en överenskommelse med Roosevelt.118 När de västallierade inte
var enade tvangs de att inför Stalin öppet diskutera tiden och 
platsen för den andra frontens öppnande.1'9 

Storbritanniens beroende av Sovjetunionen 

Britterna hade i århundraden resonerat i termer om maktbalans 
i Europa. 120 De ansåg att vänskaplig samexistens med Sovjetuni
onen var nödvändig för att behålla balansen i efterkrigsvärl
den.121 Churchills åsikt var att Sovjetunionen antingen skulle bli
behandlad som en framtida fiende - en ställning som var omöj
lig att kombinera med en krigstida allians, eller en partner som 
inte hade samma ideal där de båda sidorna ändå visade ömsesi
dig respekt för varandras vitala intressen.122 Däremot ansåg 
Churchill att Roosevelts beredvillighet att lita på Stalin och 
därmed tillåta Sovjetunionen att dominera Efterkrigseuropa var 
i strid med västerländska intressen. Churchill ville säkra efter
krigsfreden genom en traditionell brittisk maktbalans där Euro
pas öde fortfarande styrde världens öde.123 

Storbritannien ville från början låta en Balkanoperation sam
manfalla med den ryska offensiven i en gemensam operation. 124 

Detta föll på Stalins motstånd under Teherankonferensen. Vid 
Churchills tal till Imperiets premiärministrar den 3/5 1944 sade 
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han: "Om Storbritanniens planer hade fått råda så hade de 
allierade sökt rulla upp Europa från syd-öst och förenat sig med 
den sovjetiska offensiven" .125 

Emellertid var de västallierade beroende av Sovjetunionens 
krigsansträngningar mot Tyskland. Sovjetunionens krigsinsats 
sparade amerikanska och brittiska liv men var samtidigt ett 
trumfkort i Stalins hand. 126 Vid flera tillfällen hotade Stalin
indirekt att spela ut detta hot mot de västallierade och sluta 
separat fred med Tyskland. 

Storbritanniens beroende av USA 

Churchill var medveten om att det brittiska Imperiet var bero
ende av USA under och efter kriget för sin fortsatta existens.127

Samtidigt var både han och Eden realister och medvetna om 
svagheten i Storbritanniens förhandlingspostition.128 Bägge de
västallierade aktörerna misstänkte varandra för att ha sina egna 
efterkrigslösningar i sikte. 129 USA misstänkte Storbritannien för 
att anse de imperialistiska målen vara de viktigaste. För att lugna 
amerikanernas misstänksamhet måste Churchill och Storbritan
nien gå en försiktig väg i sitt förhållande till USA så att dessa 
inte helt vände Europa ryggen.13° Amerikanernas misstänksam
het tilltog när Churchill ville riva upp Overlordtidtabellen till 
förmån för Medelhavet och Balkan. 131 

Förenta Staterna 

Sovjetunionen viktigast 

USA hävdade att den framtida freden inte var beroende av 
maktbalans utan av närmast möjliga samarbete med Sovjetunio
nen.132 Sovjetunionen var den avgörande faktorn i kriget och
måste ges assistans och vänskap eftersom denna makt bedömdes 
komma att få ett stort inflytande i Europa efter kriget.133 Denna
kommande ställning kolliderade inte med USA:s strategiska 
målsättningar. Sovjetunionen ansågs inte ha några territoriella 
eller ideologiska anspråk i Stilla havet eller Fjärran Östern som 
var de områden som prioriterades av amerikanarna. 134 Därför 
förutsåg inte USA någon framtida konflikt med Sovjetunionen. 
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För att rädda Roosevelts efterkrigsplaner på de "fyra polis
männen" måste Sovjetunionens intressen tillgodoses under på
gående krig. Om hoten undanröjdes skulle den kommunistiska 
världsmakten uppge sin tanke på expansion och subversion. 135 

Detta skulle ske om ryssarna fick klart för sig att de inte hade 
någonting att frukta. Det var därför viktigt för Roosevelt att inte 
av Stalin uppfattas som en anhängare till Churchills maktbalans
och imperiepolitik. 

Emellertid saknades inte varningssignaler i USA om den roll 
som Sovjetunionen eventuellt skulle få i Europa efter kriget. 
Den som framförde dessa var Charles E. Bohlen som var chef för 
den sovjetiska sektionen på amerikanska UD. Han varnade efter 
Teheran den 15/12 1943 för Sovjets europeiska målsättning. 136 

"Staterna i öst, sydöst och Centraleuropa kommer inte att till
låtas bilda några unioner eller sammanslutningar. Resultatet 
skulle bli att Sovjetunionen blir den enda betydelsefulla militära 
och politiska makten på Europas kontinent". 

USA:s misstanke mot Storbritannien 

Roosevelt och den amerikanske utrikesministern Cordell Hull 
insåg att en ideologisk spricka fanns mellan deras allierade brit
ter och ryssar, så länge som Storbritannien fortsatte att vara en 
världsomspännande imperiemakt. 137 Förmodligen skulle det
uppstå konflikter dem emellan i Östeuropa, Mellanöstern samt 
vid Indiens nordgräns som fallet hade varit sedan 1800-talet. 138 

Roosevelt hade två antibrittiska föreställningar angående fram
tiden: 

I. Han fruktade att Storbritannien ville återvända till forna
dagars politiska inflytelsesfärer i Europa. Detta skulle skräm
ma Sovjetunionen och ytterst provocera ett tredje världskrig.

2. Han trodde också att brittisk imperialism speciellt i Indien
skulle producera explosiv oro hos de koloniala folken.

Under kriget ökade misstänksamheten mot Churchills ideer. 139 

Ironiskt nog fanns det de i USA som betraktade de brittiska 
strävandena som ett större säkerhetshot än Sovjetunionens. Om 
USA gick med på Storbritanniens linje skulle det även ha inne-
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burit att amerikanska styrkor hade bundits för lång tid i Europa, 
vilket skrämde Roosevelt.140

USA var villigt att försvara Storbritannien självt men inte 
brittiska imperieintressen. 141 Amerikanarna märkte att när ho
tet mot de brittiska öarna blev mindre tenderade britterna att 
inrikta sin målsättning på att hålla Imperiet intakt. Avvikelser i 
denna riktning väckte omedelbart amerikanska misstankar. Spe
ciellt misstänksamma var USA i fråga om planerade operationer 
i Medelhavet och på Balkan. 

Roosevelt sade till sin son att Churchill tänkte för mycket på 
Efterkrigseuropa av rädsla för att Sovjetunionen skulle bli för 
starkt.142 För sin del ville han inte riskera amerikanska liv för att 
skydda verkliga eller inbillade brittiska intressen i Europa. 

USA:s operativa övervägande 

Redan före Pearl harbour hade den amerikanska strategin utgått 
från att vid ett tvåfrontskrig skulle Tyskland besegras före Ja
pan. 143 Detta berodde på det viktiga antagandet att Tyskland 
utan Japan skulle vara lika starkt som förut medan däremot ett 
Japan utan tyskt stöd inte skulle kunna stå ensamt. 144 Dessa 
planer kom aldrig att ändras under kriget.145 Med detta som 
bakgrund koncentrerade sig USA mera på att vinna kriget över 
Tyskland än på framtida politiska konsekvenser. 

Eftersom de brittiska öarna var det enda tänkbara basområ
det, enligt amerikansk mening, varifrån styrkan mot Tyskland 
kunde byggas upp, så skulle invasionen ske över Kanalen. De 
perifera överväganden som Churchill förespråkade ansåg ameri
kanarna vara slöseri med män, 146 pengar och tid. USA var mot
ståndare till en Medelhavsstrategi där de allierades resurser 
splittrades i en ny underhållslinje på bekostnad av uppladd
ningen inför operation Overlord.147 Emellertid gick Roosevelt 
och den amerikanska staben med på delar av den brittiska 
Medelhavsstrategin för att säkerställa att Storbritannien fullfölj
de USA:s strategi i Europa.148 En öppen splittring kunde leda till 
att hela kanaloperationen äventyrades. Därför beordrade Roose
velt sin generalstabschef Marshall att samarbeta trots att den 
senare ville satsa i Stilla havet i stället för Medelhavet. 149 
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Sovjetunionen 

Strategiska visioner 

Stalin hade redan 1941 i ett trängt läge stakat ut Sovjetunionens 
strategiska målsättning. I Storbritanniens maktbalanspolitik ba
serad på mindre stater såg Stalin endast paralleller till mellan
krigstidens ''cordon sanitaire'' vilka skulle ligga i vägen för hans 
framtida intressen.150 En anglo-amerikansk aktivitet i Egeiska
havet och kanske på Balkan skulle ytterligare begränsa möjlighe
terna att nå de politiska målen i Östeuropa. 151 Stalingradsegern
ökade emellertid Sovjetunionens prestige men inte de allierades 
sammanhållning. 

Roosevelt gav Stalin intrycket av att USA efter kriget åter 
skulle isolera sig.152 Stalin kände därför inte någon större oro för
att den amerikanska stormakten skulle hindra Sovjets efterkrigs
ambitioner i Europa. Tydligen låg dessa utanför USA:s intres
sesfär.153 Resultatet av Moskvaöverläggningarna den 23/10 1943
var att Sovjetunionen upptäckte mer sprickor i det anglo-ameri
kanska förhållandet än vad ryssarna hade förväntat sig. De glad
de sig åt att USA delade deras övergripande strategi och att Hull 
visade sitt tydliga ointresse för Östeuropa. Detta skulle innebära 
att tyngdpunkten i den brittisk-amerikanska militärmakten 
snart skulle avskiljas från Östeuropa och östra Medelhavet i sin 
inriktning. 

De diplomatiska aktiviteterna i slutet av 1943 hade skärpt 
Stalins målsättning, han hade fått mer än han hade bett om eller 
ens föreställt sig. 154 Detta var inte Stalins verk. Storbritannien
och USA hade valt att lägga avgörandet i hans hand och han 
valde vad som passade hans syften bäst. 

Stalins förhållande till Churchill och Roosevelt 

Stalin var realist. Han behövde amerikansk "goodwill" för att få 
"lend-lease" materiel och en kraftfull allierad.155 Brittiska förnö
denheter och krigsansträngningar var av mindre betydelse. Där
emot skulle Storbritannien kvarstå som en aktiv allierad därför 
att de hade offrat så mycket och segern låg inom räckhåll. 

Stalin lurades inte av Roosevelts försök att personligen char
ma honom. Trots att Roosevelt baktalade Churchill och brittiska 
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imperietankar lät sig inte Stalin påverkas av Roosevelts charmof
fensiv utan flyttade oberörd fram sina positioner i Europa. 156

Däremot hade Stalin svårare att komma till tals med Church
ill.157 Stalin ansåg Churchill vara en förutseende farlig borgerlig
statsman. Bristen på koordination mellan västmaktsledare gjor
de att Stalin ofta kunde fälla avgörandet vid Teherankonferen
sen. Förmodligen visste Stalin vilken hållning Roosevelt skulle 
anta vid konferensbordet då den amerikanska delegationen var 
förlagd på den ryska ambassaden som förmodligen var avlyss
nad.158 Med denna trumf på hand kunde Stalin spela ut Church
ill och Roosevelt mot varandra och höja ribban i sin egen mål
sättning. 

Sovjetunionens strategi angående Balkan 

Under 1941-42 då tyskarna hade framgång, hade Stalin varit 
positiv till en Balkanoperation. 159 Denna tanke sträckte sig fram
till oktober 1943. Därefter blir Overlord ett alltmer prioriterat 
alternativ.160 Den sovjetiska och brittiska åsikten var lika såtill
vida att Balkanriktningen av båda ansågs genomförbar och mili
tärt riktig, men de hade olika bedömningar av den franska 
invasionen. 

Inför Moskvakonferensen 1943 tycktes Stalin vara beredd att 
betala angloamerikansk dominans i Italien och Sydösteuropa 
som pris för ett snabbt avslutat krig.161 USA tolkade Stalins
reaktion som att de ryska framgångarna hade ändrat deras in
ställning till Overlord och nu ville ha ett snabbt avslutat krig och 
därmed konstant tryck på östfronten och Medelhavet. 162

Den 23 oktober 1943 föll Balkanoperationen för alltid.163 Un
der diskussionerna om Balkan tog Hull tydligt avstånd från 
invasionsutkasten och lät general Deane föra USA:s talan. Molo
tov noterade denna brist på intresse och föreslog att frågan 
skulle skjutas upp.164 Efter mötet var Stalins politik att styra de
västallierades strategi bort från Balkan.165 Han fullföljde detta
med en sovjetisk offensivinriktning mot Balkan för att omintet
göra eventuella angloamerikanska Balkanplaner.166 Genom den
na ville han utesluta konkurrerande alternativ till Overlord. 

Vid Teherankonferensen förklarade Stalin att Medelhavs
programmet orsakade kraftsplittring. 167 Stalin ansåg att Over-

27 l 



lord var den stora offensiven som andra offensiva planer måste 
stå tillbaka för. Endast en kompletterande operation mot södra 
Frankrike var han beredd att acceptera.168 Vid konferensen tog 
Stalin också upp frågan om sovjetisk kontroll över Svartahavsut
loppen men denna fråga föll.169 Stalin hade all anledning att vara 
nöjd efter Teheran. Med USA:s stöd hade han kört över Chur
chills Balkanplaner. Detta innebar att Röda armen hade fria 
händer i dessa områden. Det tycktes vara klok politik att accep
tera några kompromisser i fråga om Grekland och Jugoslavien 
för att undvika en konfrontation med Storbritannien. Däremot 
anklagade Stalin Churchill för att vilja ge Tyskland en "mjuk" 
fred. 170 Detta för att behålla Tyskland som en sorts vågbrytare
mot Sovjetunionen. Uttalandet visar tydligt Stalins framtida 
ambitioner och försök att splittra de västallierade ytterligare. 

Västallierade relationer och målsättningar 

Allmänt 

De västallierade önskade besegra Tyskland militärt och politiskt. 
Medlen för att göra detta skiftade däremot ur brittisk och ameri
kansk synpunkt. Det som bägge parter var överens om var att 
utan Sovjetunionens medverkan skulle inte detta gå. Däremot 
var inte Churchill och Roosevelt överens om hur den tredje 
partnern i alliansen skulle behandlas efter kriget, eller vilken roll 
Sovjetunionen respektive Storbritannien skulle spela i Efter
krigseuropa. 

Storbritannien var beroende av amerikansk materielhjälp. 
Därför var Churchill tvungen att vädja till amerikanarna för att 
kunna genomföra sina Medelhavsoperationer.171 Britternas svag
hetstillstånd i fråga om krigsmateriel hade medfört att den tur
kiske presidenten Inönil hade kunnat spela ut de västallierade 
mot varandra. Detta i sin tur resulterade i att Turkiet inte gick 
med i kriget. Samtidigt överförde USA stora mängder materiel 
främst landstigningstonnage till Stilla havet på grund av den 
indirekta Medelhavsstrategin. 172 Det enda som Churchill fick 
igenom av sin strategi trots materielbrist var uppskjutandet av 
Overlord. 173 Denna operation fick vänta tills dess att resurserna 
var överväldigande 1944. 

272 



Operativa överväganden 

Motsättningarna mellan USA och Storbritannien grundade sig 
på deras strategiska grundsyn.174 Britterna förespråkade en stra
tegisk flexibilitet innefattande ett kostnads - intäktsresone
mang, där tillfällena uppenbarade sig vid många jämbördiga mål. 
Det viktigaste var att bibehålla och skapa handlingsfrihet. USA 
förespråkade en massiv insats mot fiendens tyngdpunkt där 
deras enorma resurser kunde samlas och få verkan. Det viktigas
te var att åstadkomma kraftsamling. 

Britternas flexibla strategi som skulle bädda för handlingsfri
het gjorde att deras planer aldrig nådde någon långsiktighet med 
hög upplösning. USA:s kraftsamlingskoncept innebar att planer
na tidigt måste fastställas för att skapa tid för uppladdning 
innan ett avgörande kunde nås. Amerikanarnas planer tålde 
ingen tempo- eller riktningsväxling utan stor följdverkan. Det är 
mot denna bakgrund som friktionerna mellan Storbritannien 
och USA vad gäller operativa och strategiska koncept lättare 
förstås. 

USA:s stab irriterades ideligen och särskilt under 1943 av 
britternas försök att på bekostnad av Overlordförberedelserna 
överföra resurser till Medelhavet.175 Dessutom stördes förbere
delserna av Churchills försök att senarelägga tidpunkten för 
Overlord. 176 Förutom amerikanarnas rädsla för kraftsplittring
oroades de av Balkans besvärliga terräng, primitiva kommunika
tioner och turbulenta befolkning. 177 De ansåg att britterna tog
för lättvindigt på dessa faktorer. Storbritannien däremot ansåg 
att USA underskattade det tyska försvaret av Atlantvallen som 
genom periferistrategin skulle fås att glesna och bana väg för en 
senare kanalinvasion. 178

På grund av den amerikanska misstanken om brittisk 
"kraftsplittring" gick de inte med på Churchills förslag om en 
brittisk ledning av Medelhavet som självständig operations
scen.179 Den brittiska kraftsplittringen skulle enligt USA:s me
ning kunna leda till en obegränsad och okontrollerbar Balkan
operation om ledningen övergick till brittisk kontroll. 

Sammanfattningsvis kunde ingen av de västallierade vinna 
gehör hos varandra i val av strategi för att besegra Tyskland. 
Detta inverkade ofördelaktigt på den strategiska planeringen 
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och ledde till ett egendomligt och odefinierat förhållande gent
emot Sovjetunionen. Mellan Kairo- och Teherankonferenserna 
saknades det ett principbeslut om hur, var och när nästa anfall 
mot Tyskland skulle sättas in. Det är ovisst om någon allsidig och 
oförbehållsam diskussion om Medelhavsstrategin någonsin för
des mellan USA och Storbritannien. 

Efterkrigsvisioner 

De brittiska och amerikanska efterkrigsvisionerna nöttes mot 
varandra i alliansen. På grund av att Sovjetunionen var den 
tredje allierade kunde inte Storbritanniens efterkrigsmål uppfyl
las då USA hade bestämt sig för att Sovjetunionen var den 
viktigaste partnern. De oljka intressen som de västallierade före
språkade och som var orsak till konflikter mellan dem kan lättast 
klarläggas genom huvuddragen i den dominerande förbundspar
tnern USA:s målsättning: fyra huvudmakter som tillsammans 
skall regera världen, Stilla havet som den prioriterade intresse
sfären, globalistiska supermaktsintressen, undanröjande av eu
ropeiska konfliktrisker och därmed konfirmering av Sovjetunio
nens supermaktsposition, samt amerikansk benägenhet att efter 
kriget dra sig undan från Europa. Mot detta ställdes de brittiska 
intressena: en fortsatt maktbalanspolitik i världen, Europa som 
den världsdel som påverkade världsskeendet, ett utökat anglo
amerikanskt samarbete, brittiska imperie- och Europafedera
tionsintressen samt viljan att balansera ett samexisterande Sov
jet i Europa med USA:s hjälp. USA lyckades uppfylla få av sina 
mål medan däremot britternas mål i huvudsak uppfylldes. 

Slutsatser 

Strategin angående Europas krig nådde en klimax och vänd
punkt vid konferenserna i Kairo och Teheran 1943. Resultatet 
innebar att: 

1) Den militära maktbalansen i den angloamerikanska alliansen
försköts till USA:s fördel.

2) USA vände sin strategiska uppmärksamhet inom alliansen
till Storbritanniens nackdel men till Sovjetunionens fördel.

3) De västallierades strategi ändrades från att fokusera Medel-
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havet enligt brittiskt koncept till att ge Västeuropa företräde 
enligt amerikanskt. 

4) Sovjetunionen fick fria händer i Östeuropa och möjlighet att
uppskjuta Balkaninvasionen utan att västmakterna kunde
öva inflytande inom denna region.

5) Sovjetunionen kunde utöka sina tidigare satta strategiska
mål.

Balkanoperationen var omöjlig att förena med USA:s operativa 
kraftsamlingskoncept. Under förhandlingarna i Teheran hade 
USA och Sovjetunionen funnit att de hade samma politisk
strategiska grundinställning. Kraftsamlingen mot Centraleuropa 
som bestämde den allierade gemensamma strategin markerade 
paradoxalt nog början av Europas faktiska framtida maktbalans. 

USA ville uppnå sin strategiska målsättning om de "fyra polis
männen" vilket krävde att Sovjetunionen behandlades som en 
framtida partner. Storbritannien ville genom maktbalanspolitik 
förmå Sovjetunionen till fredlig samexistens. USA och Roosevelt 
hade här handlingsfrihet angående Europas framtid men valde 
att förpassa denna till Stalin. 

Den kritiska tidpunkten för ett val och en omläggning av de 
västallierades strategi får bedömas vara i slutet av juli fram till 
14 augusti 1943 innan Quebec-konferensen började. Efter den
na bedöms möjligheterna vara uttömda på grund av tidigare 
fattade beslut. 

Förutsättningar, resurser och villkor för en 
operation över Balkan 

Terrängens operativa möjligheter 

I detta avsnitt diskuteras och bedöms möjligheterna utifrån 
operativ synpunkt att genomföra en Balkaninvasion (se karta sid 
277). 

Sjö- och luftherravälde 

Före en landstigningsoperation måste de allierade ha skaffat sig 
luft- och sjöherravälde. Herraväldet innehades i Medelhavet 
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under 1943 av de allierade utom i Adriatiska och Egeiska haven. 
Efterhand som Italien erövrades erhöll de emellertid flygbaser i 
södra Italien och kunde därmed skapa sig kontroll över Adriati
ska havet. I Egeiska havet var läget värre. 180 Tolvöarna och 
speciellt Rhodos tillsammans med Kreta skyddade sydöstra Eu
ropa, och tyskarnas flyg- och marinbaser behärskade sjöförbin
delserna runt Grekland. 

Från flygbaser i södra Italien kunde de allierade jaktskydda 
företag intill Albanien och Västra Jugoslavien. 181 Bombplanen 
kunde därifrån nå Budapest-Bukarest och grekiska Trakien. 

I Egeiska havet kunde inget luft- och sjöherravälde upprättas 
utan tillgång till turkiska baser.182 Ett sådant utnyttjande skulle 
medföra att de allierade kunde jaktskydda företag intill Kreta. 
Bombplan på dessa flygbaser skulle nå hela Rumänien och Jugo
slavien söder om Belgrad-Dubrovnik. 

De allierade förfogade också över en stor mängd hangarfartyg 
som lokalt skulle kunnat upprätthålla luftherravälde. Detta be
hov måste dock vägas mot andra krigsskådeplatsers behov. 

Landstignings- och amfibieoperationsmöjligheter 

Balkanområdet indelas i följande operativa landstigningsområ
den: (1) Adriatiska östkusten, (2) Grekland, (3) Turkiet, ( 4) 
Svarta havets västkust. 

Landstigning alt (1): 183 Mest lämpade områden är Istrien och 
Albanien, där Albanien har den kortaste omloppstiden med 
landstigningsfartyg från Italien. En landstigning i mellersta Jugo
slavien försvåras av den jugoslaviska skärgården men är inte 
ogenomförbar. Däremot skapar den branta kustlinjen ett land
stigningsområde med otillräckligt djup innanför stranden varför 
den är olämplig. 

Landstigning alt (2): Mest lämpade områden är Thrakien och 
Thessalonikiområdet. Men ett landstigningsföretag måste passe
ra genom Egeiska havets ö-ring. Peloponessos västkust är mindre 
lämplig men har fördelarna med kort omloppstid från Italien 
samt möjlighet till kringgång av de Egeiska öarna. 

Landstigning alt (3): En sådan "landstigning" förutsatte att 
Turkiet hade gått med i kriget på de allierades sida. Trupp kunde 
i så fall tillföras via hamnarna längs Turkiets sydkust komplet-
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(2) Grekland, (3) Turkiet, (4) Svarta havets västkust
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terad med landsvägs- och järnvägstransporterade förband från 
Syrien och Iran. Om Turkiets hamnar i Egeiska havet utnyttja
des, skulle styrketillväxten öka och avståndet för koncentre
ringstransporter till Balkan minska. Denna rörelse i Egeiska 
havet förutsätter två saker, nämligen att Rhodos och Tolvöarna 
behärskas, samt att turkarna kan motstå ett preemptivt tyskt 
anfall genom Thrakien mot Bosporen-Dardanellerna. 

Landstigning alt ( 4}: 184 Gynnsamt mellan Turkiets västgräns 
och Constanza. Norr om Constanza i Donaudeltat är en land
stigning mycket svårgenomförbar på grund av träskmarker och 
markens dåliga bärighet. Denna landstigning kan ses som ett 
komplement till alt (3} och har samma förutsättningar för dess 
genomförande. En överföring av landstigningstonnage genom 
Bosporen-Dardanellerna ställer dock högre krav på jaktskydd då 
denna rörelse blir kanaliserad och känslig. 

Överhuvudtaget skapar den svåra Balkanterrängen ett stort 
behov av amfibieoperationer över tiden då sjötransporter även i 
fred var det bästa kommunikationsmedlet för dessa länder. 185

Etablering brohuvud och utbrytning 

Indelning av landstigningsområden enligt tidigare. 

Alt (l}: Jugoslaviska hamnar som kan användas för styrke
tillväxt är Split och Dubrovnik med god kapacitet och järnvägs
slutpunkt. 153 Rijeka och Pula har järnvägsslutpunkt men lägre 
lossningskapacitet. En utbrytning från dessa hamnar är gynnsam 
i norr då handlingsfrihet föreligger i många riktningar. I söder är 
utbrytning möjlig längs kusten men mycket begränsad i östlig 
riktning p g a de Dinariska bergen. 186

I Albanien är hamnarna Durazzo, Valona, S Giovanno di 
Medua och Santio goda naturliga hamnar. 187 Av dessa var det 
endast Durazzo som hade hårdgjord kaj med uhkapacitet för två 
armekårer. Vägarna från hamnen var emellertid av sådan kapa
citet att den italienska framryckningen 1939-40 utan fientlig 
påverkan endast var 10 km/dygn. Albaniens dalgångar begränsar 
operationer under höst, vinter och vår då markbärigheten blir 
låg på grund av lera. 188 Överhuvudtaget försvårar den albanska 
terrängen underhållstrafik, därför fick italienarna förlita sig på 
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dragdjur, hundspann och människor. Att genom en större opera
tion bryta sig ur ett albanskt brohuvud speciellt med mekanise
rade förband ter sig omöjligt. 

De grekiska västkusthamnarna lgoumenitsa och Pattas är inte 
lämpade som bas för operativ styrketillväxt. lgoumenitsas hamn 
är obetydlig och har ingen kapacitet. Patras är däremot en stor 
hamn med bra kapacitet men ligger på Peloponessos, endast 
förbunden med fastlandet via Korintkanalen. 189 En utbrytning 
från dessa två kanaliserade brohuvuden med större förband är 
en alltför svår operation för att lyckas. 

Alt (2): Hamnar med mycket stor kapacitet är Pireus och Thes
saloniki, dessa hamnar har också järnvägsförbindelse. Kavala och 
Alexandroupolis är hamnar av mindre betydelse där endast den 
sistnämnda har järnvägsförbindelse. En utbrytning ur brohuvud 
ter sig gynnsam inledningsvis från Thessaloniki, Kavala och 
Alexandroupolis. Från Pireus och norrut är terrängen mycket 
kanaliserande och därmed sårbar vilket gör detta brohuvud 
mindre gynnsamt. Avsaknaden av grekiska vägförbindelser i 
sidled förhindrar truppförflyttning från ett operationsområde 
till ett annat. 190 Detta medför att kraftsamling inte kan ändras 
på kort tid. 

Alt (3): Istanbul, Izmir, Iskenderun och Mersin är stora turkiska 
hamnar med god kapacitet och järnvägsförbindelse. Bäst möjlig
heter att åstadkomma en utbrytning ur brohuvudet har Istanbul 
med sitt läge på den europeiska delen av Turkiet. De östligt 
belägna hamnarna Mersin och Iskenderun medger inledningsvis 
bra grupperingsutrymme samt en kringgång av de tyska styrkor
na i Egeiska havet. Däremot måste förflyttningar av förbanden 
ske genom hela det asiatiska Turkiet med dess bergiga landskap 
och brist på kommunikationer, vilket medför stora hinder för 
transporter av större militära förband. En operation längs denna 
riktning är genomförbar men tar lång tid. 

Alt ( 4): Bulgariens hamnar Burgas och Varna har god kapacitet 
och järnvägsförbindelse. Burgas har inledningsvis en gynnsam 
terräng för etablering av ett brohuvud men möjligheten begrän
sas på sikt av kanaliserande terräng söder om Balkanbergs-
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kedjan. Varna erbjuder inledningsvis ett mer begränsat bro
huvud, men vägarna från brohuvudet ger stor handlingsfrihet 
vid val av operationsriktning. Rumäniens hamn Constanta har 
också stor kapacitet och järnvägsförbindelse. Terrängen i detta 
brohuvud är mycket gynnsam inledningsvis, då även Donau kan 
utgöra ett naturligt skydd för motanfall. En utbrytning från 
detta brohuvud begränsas dock av Donau som kräver övergång
ar. Efter denna passage är terrängen mycket gynnsam och ger 
stor handlingsfrihet beträffande operationsriktning. 

Operativa anfallsriktningar 

Alt (1 ): En operation med utgångspunkt söder Dubrovnik är inte 
realiserbar på grund av den svåra och otillgängliga terrängen 
med dess kommunikationsbrist. En tänkbar operationsriktning 
från ett brohuvud i norra Jugoslavien går över Ljubljana-Zagreb 
över Wien-Budapest mot Munchen-Prag. Denna riktning når 
snabbt Tyskland men får inledningsvis två långa flanker. Ter
rängen i operationsriktningen norr om floden Drava är gynnsam 
för mekaniserade förband, men erbjuder inledningsvis kanalise
rande, passartad terräng. Alternativet medger inte sådan säker
het att en planering utan mycket stor risktagning kan ske. 

Alt (2): En landstigning söder om Olympos är inte lämplig 
beroende på ogynnsam, passartad, kanaliserande och kommuni
kationsfattig terräng. En operationsriktning från ett brohuvud 
norr om denna linje går över Bitolapasset mot Tirana, Vardar
dalgången mot Skopje, Rupelpasset över Blagoevgrad mot Sofia 
och Nestosdalgången över Blagoevgrad. 191 Den operativa rikt
ningen fortsätter mot Sarajevo-Belgrad och därefter enligt alt 
(1). Vid Greklands norra gräns passeras endast ett fåtal bergs
pass vilket gör riktningen kanaliserande och svår för omläggning 
av kraftsamlingsriktning. Terrängen gynnar inte strid med me
kaniserade förband förrän linjen Sarajevo-Belgrad nås. 

Alt (3); En anfallsoperation med utgångspunkt från turkiska 
Thrakien går över Plovdiv-Burgas och därefter antingen väster 
eller öster om Balkanbergen. En riktning är över Sovia-Nis
Belgrad, en annan är längs Bulgariens kust för att sedan följa 

280 



Donaudalgången mot Belgrad söder om Transylvanska alperna. 
En tredje riktning är att fortsätta norr om Donau och öster om 
Karpaterna över Cernovcy mot Lvov och Polen. 192 Denna an
fallsriktning erbjuder inledningsvis gynnsam terräng f är pansar
och mekaniserade förband. Riktningen ger också störst hand
lingsfrihet att välja operationsriktning och slutmål på sikt. Med 
denna riktning kan de allierade välja att gå mot Tyskland, eller 
att nå kontakt med de ryska förbanden på östfronten. 

Alt ( 4): Ger samma möjligheter som alt (3), Landvägen i detta 
alternativ blir kortare men resulterar i en landstigning mot för
svarad kust. Detta är resurs- och tidskrävande vilket missgynnar 
alternativet och kräver lång förberedelsetid för uppladdning. 

Både alternativ 3 och 4 ger långa flanker som inte har naturli
ga terränghinder utan kräver stridskrafter för flankskydd. 193

Dessutom har dessa alternativ en lång sträcka från eventuella 
bas- och uppladdningsområden. 

Tyskarnas försvarsmöjligheter 

Allmänt sett ansåg tyskarna att Balkan utgjorde en hotriktning 
mot Tyskland som var farligare än Italien, eftersom Alperna där 
utgjorde en försvarsbarriär. Medvetna om detta förberedde de 
sig för ett försvar mot en allierad landstigning på Balkan. 

Alt (1): Topografin och den ovänliga terrängen gör att Europas 
"mjuka underliv" på Balkan har en "hårdskalig rygg". I Jugosla
vien visade Titos partisaner att en underlägsen styrka kunde 
binda en större angripare om terrängen utnyttjades rätt. Speci
ellt lämpad för försvarsstrid och fördröjningsstrid är terrängen i 
de västra och södra delarna av landet. Den jugoslaviska västkus
ten erhöll dessutom en tysk utbyggnad av befästningar mot en 
eventuell landstinging. 

Alt (2): Greklands utpräglade bergland med ett mycket svagt 
utvecklat vägnät och en svårframkomlig passartad terräng gyn
nar försvarsstrid. 194

Tyskarna hade tidigare utnyttjat terrängen väl vid användan
det av blandade infanteri- och pansarförhand. 195 Där lät de 
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pansar strida i dalgångarna, och bergsinfanteriet användes för 
kringgång och anfall i fiendens flank och rygg. De fyra huvudan
fallsvägarna i nordlig riktning är lättförsvarade samtidigt som 
den grekiska Metaxaslinjen kunde utnyttjas som stöd för försva
ret.196 

Både i alt (1) och (2) gynnar terrängen fördröjningsstrid under 
lång tid och stort djup i nordlig riktning. 

Alt (3): Den gynnsammaste terrängen för försvarsstrid och för
dröjningsstrid är västra delen av Bulgarien väster om Plovdiv. I 
övrigt är stridssättet anfall det bästa sättet att försvåra en inva
sion. Terrängen är gynnsam för detta med pansar och mekanise
rade förband. 197 Den bästa förutsättningen för ett försvar av 
Balkan mot ett allierat anfall enligt detta alternativ vore ett 
preemptivt motanfall intill Bosporen-Dardanellerna. 

Alt ( 4): I detta alternativ är terrängens försvarsmöjligheter sämst 
för tyskarna. Däremot kan ett tidigt avgörande nås genom anfall 
mot kusten. Detta kräver emellertid att övergångarna över Do
nau behärskas och skyddas mot luftlandsättning. Liksom i alt (3) 
är det bästa sättet att avvärja en invasion ett anfall mot Bospo
ren-Dardanellerna innan det sker en marin uppladdning av de 
allierade i Svarta havet. 

Kommunikationer 

Vägarna på Balkan var få och hade dålig kapacitet. Albanien, 
södra Grekland, södra och västra Jugoslavien samt asiatiska 
Turkiet hade de sämsta förutsättningarna för en anfallsopera
tion.198 Vägnätet var hyggligt i Rumänien, slättlandet i Bulgari
en, europeiska Turkiet och östra Jugoslavien. Vägnätet var emel
lertid av så låg kapacitet att det viktigaste samfärdsmedlet på 
land var järnväg. En allierad operation skulle för att få fram sitt 
underhåll vara tvingad att förlita sig på Balkans järnvägar. 

Järnvägsnätet på Balkan bestod söder om Donau i nord-sydlig 
riktning av två normalspåriga järnvägar. Belgrad-Aten och Bel
grad-Istanbul båda förenade i knutpunktsorten Nis. Mellan Bu
dapest och Svarta havet i öst-västlig riktning var nätet bättre 
utbyggt och underhölls av tyskarna både för egen oljetransport 
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Bristen pd vägar g;orde att alla kommunikationsleder mdste utnyttjas i den 
kanaliserande terrängen. Tyska förband utnyttjar här en järnvägsbank under 
Balkanfälttdget 1941. 
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från Rumänien och underhållstransporter till och över Svarta 
havet för östfronten. Genom Turkiet fanns en järnväg Istanbul
Ankara-Kayser. Denna delade sig vid Kayser med en järnväg till 
Iran och en järnväg till Mellersta östern. Linjenätets gleshet 
försvårade underhåll och uppladdning av en operation på Bal
kan, kapaciteten begränsades dessutom av den tidigare beskriv
na kuperade terrängen. Denna medförde förutom kraftiga stig
ningar ett stort behov av tunnlar och konstbyggnader. Speciellt 
känsligt i detta hänseende var Grekland, Jugoslavien samt Bal
kanbergen och Transylvanska alperna. 

Den bergiga och kuperade terrängen 199 krävde på flera platser 
två till tre stycken flerkopplade lok och kortare tåg vilket nedsat
te kapaciteten samt ökade behovet av lok. 200 

Eftersom terrängenimedförde att järnvägarna var dragna över 
många konstbyggnader så blev de oerhört känsliga för störningar 
av partisaner och lämpliga för förbindelseförstöring.201 I Jugosla
vien utförde partisanerna framgångsrika störningar under hela 
kriget trots starkt tyskt förbindelseskydd. 202 I Italien medförde
trots ett rikare linjenät flygbekämpning en stor kapacitetsned
sättning. 203 Detta skulle ha fått katastrofala effekter på Balkan
nätet. Utöver detta kunde tyskarna använda sin rälsförstörings
maskin "Schienenwolf", som bröt upp räls med stor kapacitet. 

Huvuduppgiften för militärtransportväsendet var att förse 
fronten med underhåll för överlevnad och strid.204 För att detta
skulle vara möjligt måste det ske över köl och järnväg. De 
transporter som skulle genomföras till fronten var ammunition, 
vapen, drivmedel, smörjmedel, livsmedel, foder, beklädnad, 
trupp, stridsfordon, fordon och sjukvårdsutrustning. Tillbaka 
från fronten skulle skadad materiel och sjuktransporter föras. 205 

De största bristsektorer som fanns på Balkan och Turkiet var 
förutom linjenätet brist på lok, vatten, reservdelar och kol. 
Tyskarna levererade till eller använde, exempelvis i Ungern 480 
lok, Rumänien 100 st, Bulgarien I 00 st, Turkiet 43 st, Jugoslavi
en 30 st, trots att Balkanfronten inte var någon huvudopera
tionsriktning för tyskarna. 206

De krav som en operation normalt ställer på järnvägsnätet är 
två dubbelspåriga järnvägar för front samt 1-2 fördelnings- och 
uppställningsbangårdar för omlastning. För varje arme krävs en 
dubbelspårig järnväg.207 
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Den tyska "Schienenwolf' kunde effektivt förstöra flera kilometer järnväg i

timmen. Maskinen, som drogs av tre eller fyra lokomotiv, var försedd med en 
kraftig, djupgående plog som bröt sönder syllarna, vare sig de var av trä eller 
betong, och förvred rälsen. Förstöringen av rälsen fullbordades genom att tidsin
ställda laddningar efterhand släpptes ned på rälsen. 
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En förutsättning för att klara både Normandieoperationen 
och det sovjetiska anfallet på östfronten var att järnvägen kunde 
svara för underhållet. Som exempel kan nämnas att de västalli
erade framtransporterade 700 000 ton på 27 dagar.208 Den vitry
ska fronten krävde 90-100 tåg om dagen och den ukrainska 
fronten erhöll 540 järnvägsvagnar om dagen. Tyskarna använde i 
Ungern 75 lok för att understödja två armeers motanfall mot 
ryssarna. 209

Slutsatser 

Terrängförhållandena begränsar möjligheterna att genomföra en 
Balkanoperation av större omfattning, till Turkiet och över Svar
ta havet. De allierade måste på förhand inneha luft- och sjöher
ravälde i Egeiska havet och genomdriva ett upplåtande av tur
kiskt territorium för att klara uppladdning och underhållstran
sporter. En operation av större omfattning ter sig därför svårge
nomförbar då denna skulle ha krävt stora mängder fartyg, främst 
amfibiefartyg och LST med långa omloppstider. Vidare skulle en 
utbyggnad av järnvägsnätet samt en oerhörd mängd överskep
pad järnvägsmateriel i form av lok och vagnar ha krävts. Den 
tyska järnvägsförstöringsmaskinen "Schienenwolf" skulle i kom
bination med den svåra terrängen ha riskerat att operationen 
dessutom tagit oacceptabelt lång tid att genomföra. Riskerna för 
tyska motåtgärder mot Turkiet innan en uppladdning av de 
allierade där var klar ökade risktagningen. 

Psykologiska faktorer 

Psykologiska faktorer som påverkade planläggningen 

Bland de faktorer som på verkade planläggningen fanns hänsyns
tagandet hos USA och Storbritannien till opinionen i respektive 
länder. I USA fanns en opinion mot att Europa och Tyskland 
priopriterades före Japan.21° Folket påmindes nu om det för 
USA förlustfyllda kriget mot Japan och hade inte glömt det 
tidigare anfallet mot Pearl Harbour. Detta gjorde att det ameri
kanska folket ansåg att Japan var en naturligare fiende än Tysk-
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land.211 Av detta skäl var Roosevelt rädd för konsekvenserna av
ett engagemang i sydöstra Europa, som skulle ha inneburit att 
amerikanska styrkor för lång tid hade bundits där.212

USA:s attityd emot det brittiska imperiet som amerikanerna 
en gång hade frigjort sig ifrån var i grunden kylig.213 Denna
inriktning påverkade naturligtvis en folkvald president som även 
sneglade mot nästa presidentval. Detta berörde naturligtvis ock
så det allierade samarbetet i en planläggning för Europas fram
tid. Roosevelt underskattade förmågan hos det amerikanska 
folket att ta dåliga nyheter och åta sig nya skyldigheter, därför 
tvekade han inför en utökning av Medelhavsoperationerna och 
dess följder.214

Både i USA och Storbritannien påverkades opinionen och 
ledarna av Sovjets heroiska kamp mot tyskarna.215 Många opi
nionsbildare i västländerna talade till och med om att Sovjet inte 
längre var att betrakta som en kommunistisk stat och definitivt 
inte som en expansiv sådan. 

Psykologiska faktorer som påverkade en landstignings
operation 

Churchill hoppades mycket av operationerna i östra Medelha
vet. Han räknade med att utnyttja den folkliga oro som fanns på 
Balkan. Vidare ville han förmå Italien att kapitulera och de 
italienska Balkanförbanden att nedlägga vapnen. Detta skulle 
utnyttjas av Balkangerillan och en större folkresning skulle kom
ma till stånd i Jugoslavien, Grekland och Albanien. Enligt 
Churchill skulle detta medföra att de med Tyskland allierade 
staterna Bulgarien, Rumänien och eventuellt Ungern reste sig 
mot Tyskland. Genom bland annat denna resning skulle även 
tyskarna förmås att göra uppror mot Hitler och nazisterna. Allt 
detta skulle naturligtvis understödjas av en allierad landstiging 
på Balkan. 

Den italienska kapitulationen fick inte de följder på Balkan 
som Churchill hade förutspått, även om en allierad landstigning 
naturligtvis hade ökat möjligheterna. Det är osäkert om befolk
ningen skulle ha rest sig mot tyskarna innan de allierade hade 
befriat länderna. Den tyska ockupationsmaktens effektivitet och 
dess terrormetoder hade en påtagligt "lugnande" effekt på de 
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ockuperade länderna. Den tyska oppositionen hade heller inte 
en så stor omfattning eller de möjligheter som Churchill förut
spådde. Att tyskarna kämpade så länge Hitler levde, visar att 
oppositionen inte fick den avgörande inverkan för Tysklands 
sammanbrott som britterna hade bedömt. 

Vilka resurser fanns? 

De antaganden och bedömningar som görs utgår från förutsätt
ningar enligt uppsatsens inledning. 

Ledning: Medelhavet stod inte under en befälhavare med ett 
gemensam operationsområde.216 Detta var delat mellan Eisen
hower som hade Italien, Sicilien, västra Medelhavet och Wilson 
som hade resterande delar öster därom.217

Armestridskrafter: I augusti till november 1943 fanns 36 västalli
erade divisioner i Medelhavet.218 Britterna hade dessutom hand
lingsfrihet med ytterligare 5-6 divisioner från 9. armen i Syrien 
och 10. armen i Persien.219 På Balkan fanns 300000 gerillasolda
ter som förde strid på djupet.220 Turkiet hade 46 divisioner utan 
modern utrustning men med ett enligt Churchill förstklassigt 
infon teri. 221 

Marinstridskrafter: Efter segern i slaget om Atlanten kunde de 
västallierade bygga upp sitt handelstonnage.222 Detta var på 
hösten 1943 inte längre en gränssättande faktor för en operation 
över hav.223 Däremot var LST en bristvara för genomförande av 
större landstigningsoperationer. 

Tillgången på landstigningsfartyg av olika typer framgår av vid
stående tabell. 
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Major Types of Landing Craft224 

Designation Length, feet Width, feet Cargo 

LST (2) Landing Ship Tank 328 

LCT Landing Craft Tank 120 

LCI (L) Landing Craft Infantry 
(Large) 158 
LCP, LCVP, LCM, Higgins 
boats 36-50

Landing Craft, Per sonnel 
Landing Craft, V ehicle and 

Personnel 
Landing Craft, Mechanized 

50 27 light tanks 
or 15 medium tanks 
or 220 men 

32 5 light tanks 
or 3 medium tanks 
or 150 tons 

23 205 men and 32 tons 

l light tank
or 36men
or 1 jeep

or 1 artillery piece 

Number available 

April 1943 Sicily Sept. 1, 1943 Overlord 

200+ 148 

991+ 238 

220+ 235 

7 00o+ 991 

295 

479+ 

343 

? 

233 

835 

72 

1 697+ 

SOURCE: Dwight D. Eisehower, Crusade in Europe (Garden City, N. Y.: Permabooks, 1952), p. 70; Karig et al., Battle Repon, 
p. 166; Donald Macintyre, The Naval War Against Hitler (New York: Scribner's. 1971). pp. 356-57; Leighton, Global Logistics,
1940-1943, p. 684; Coakley and Leighton, Global Logistics, 1943-1945. pp 41, 75, 212.



I juli 1943 kunde de allierades tonnage ta 7 infanteridivsioner 
och 1 pansardivision med 22 800 fordon samt 390 stridsvagnar i 
en omgång. 225 Örlogsfartygen i övrigt var inte gränssättande då 
herraväldet till sjöss kunde bestridas i Medelhavet förutom i 
Egeiska- och norra Adriatiska havet. En förstärkning kunde 
ganska lätt genomföras om behov uppstod via Suez och Gibral
tar. 226 Innehavet i juli 1943 var 6 slagskepp

1 
15 kryssare, 128 

jagare m m. 

Flygstridskrafter: I Medelhavet fanns i juli 1943 handlingsfrihet 
med 242 tunga bombflygplan (tbfpl), 519 medeltunga bomb
flygplan (mtbfpl), 299 "close air support" (CAS) och 2 012 jakt
flygplan (jfpl).227 Transportkapacitet fanns för två fallskärmsjä
garregementen per omgång.228 Vidare fanns 2 hangarfartyg 
(hftg) med ytterligare 100 jfpl vid tillfället. 

De allierade hade 1943 tillgång till 100 hftg med ca 5 000 fpl 
och 1944 steg antalet till 135 hftg med ca 6 500 fpL Användning
en av hangarfartygen var världsomspännande och kunde insät
tas i områden där antalet flygbaser på land var begränsat. 

Tillgången på flygbaser var en av de gränssättande faktorerna 
för operationer i östra Medelhavet. I och med ltalienfälttåget 
erhöll de allierade ett bra basläge vid Foggia, Apuli, Sicilien, 
Malta och Nordafrika, men flygbaserna i Egeiska havet, Rhodos 
och Kos förlorades i oktober 1943. De turkiska flygbaserna var 
de enda varifrån allierat jaktflyg kunde nå Egeiska havet. 229

Baserna var få till antalet men fler kunde vid behov byggas ut. 
Dessutom måste tillgång till turkiskt territorium erhållas. 

Logistik: Utskeppningshamnar för en invasion kunde erhållas i 
Italien och Nordafrika, samt på Sicilien, Malta och Cypern.230

För en större landstigningsoperation i östra Medelhavet måste 
även hamnar och underhållsbaser i Mellanöstern utbyggas och 
utnyttjas. De tilltransport- och underhållsvägar till Medelhavet 
som kunde utnyttjas var sjövägen över Gibraltar och Suez samt 
på land från Persien. Detta tänjde ut sjöförbindelserna från USA 
och Storbritannien samt ökade därmed sårbarheten och om
loppstiden. 

Underhållsbehovet var beräknat till 500 ton/division och 
dag. 231
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Vilka resurser krävdes? 

Tyskarnas handlingsmöjligheter 

Hitlers och tyskarnas mål för Balkanriktningen samt deras läge 
och stridsvärde framgår av tidigare avsnitt. Förutom handlings
frihet med dessa förband kunde divisioner överföras från öst
fronten. Överförin_gen var också sannolik då Balkanriktningen 
prioriterades och enligt tyska högkvarteret "måste innehas" för 
att vinna kriget. Om en större allierad landstigning skedde på 
Balkan/Turkiet skulle flera divisioner dessutom kunna lösgöras 
från Västeuropa och Skandinavien. 232 De tider som de allierade 
beräknade för en överföring av tyska divisioner var: Sovjet till 
Bulgarien 14 dygn, Sovjet till Grekland 20 dygn, Norge till 
Balkan 23 dygn. En bedömning är att tyskarna vid en allierad 
invasion kunde ha överfört 10 divisioner inom den första måna
den, samt ytterligare 10 divisioner inom ytterligare en månad. 
Den tyska styrkan bedöms då ha varit D-: 40 divisioner, D+30: 
50 divisioner och D+60: 60 divisioner. Dessa styrkor kunde inte 
bara avvärja landstigning och luftlandsättning på Balkan, utan 
även genomföra anfall mot Turkiet intill Bosporen. Britterna 
bedömde att 7-8 tyska divisioner krävdes för ett sådant motan
fall.233 

I Italien kunde de kvarvarande tyska divisionerna ha genom
fört anfall mot en eventuell allierad underhållsbas om den alli
erade kraftsamlingsriktningen ändrades till Balkan. 

De allierades handlingsmöjligheter 

Ledning: Ett enhetligt Medelhavskommando krävdes för att leda 
och samordna en operation i Medelhavet. Något annat alterna
tiv kunde inte accepteras. 234 Britter och amerikaner måste ge
nomföra operationen tillsammans, då britternas resurser ensam
ma inte var tillräckliga. Däremot förelåg handlingsfrihet att pla
nera operationen med eller utan sovjetisk hjälp från de västalli
erades sida. 

Ett krav var emellertid att Turkiet gick med i kriget på de 
allierades sida, 235 samt att Overlord på grund av resursbist fick 
skjutas på framtiden om en storskalig Balkaninvasion genomför
des, 236 
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Armestridskrafter: De västallierade hade handlingsfrihet med 41 
egna divisioner för en Medelhavsoperation. En bedömning är att 
ytterligare ett 20-tal divisioner på sikt kunde tillföras opera
tionsområdet från Storbritannien. I en inledande operationsfas 
skulle 10 divisioner ha krävts för skydd av de italienska baserna. 
Ytterligare 5 divisioner skulle ha krävts för avvärjningsstrid i 
Thrakien mot Bosporen tills en utrustning av turkiska armen 
och byggande av flygbaser genomförts. För att kunna genomföra 
en uppladdning i Turkiet samt en operation över Balkan måste 
Egeiska havet rensas. Detta skulle minst ha krävt en landstigning 
på Kreta, Rhodos och Kos, med en bedömd sammanlagd styrka 
om 5-6 divisioner. Partisanerna på Balkan bedöms ha kunnat 
binda 10 tyska divisioner för eget förbindelseskydd. Denna inle
dande gardsituation skulle ha krävt ett 20-tal allierade divi
sioner och minst 6-8 månaders uppladdning och utrustning i 
Turkiet. Av Turkiets arme torde ett 20-tal divisioner ha kunnat 
utrustats med modern materiel för att senare delta i en offensiv 
operation över Balkan. I detta gynnsamma läge bedöms de väst
allierade utan sovjetisk medverkan ha kunnat uppnå styrkeöver
lägsenheten 2: 1 i den inledande operationsfasen intill D+60. 
Med hänsyn till terrängens möjligheter för en försvarare och ett 
större operationsdjup på sikt med dess krav på skydd och beak
tande av "anfallets avtagande kraft" bedöms möjligheterna att 
slutföra operationen utan Sovjetunionens medverkan som små. 

Marinstridskrafter: Den gränssättande faktorn för marinstrids
krafterna var tillgången på LST. För att kunna genomföra en 
landstigning med tillräcklig styrketillväxt krävdes tonnage för 
minst 8 divisioner. De långa omloppstiderna från tänkbara bas
och uppladdningsområden ökade behovet med mellan 10-40 O/o

beroende på överskeppningens längd.237 De dåliga kommunika
tionerna på Balkan skulle göra att behovet kvarstod under lång 
tid då underhåll och kringgång måste planeras över en lång tid. 
Britterna bedömde förlusthypotesen till 30 °/o och reparationska
paciteten till 80 O/o.238 Detta skulle ha krävt minst 300 LST i en
inledande fas om två månader och cirka 100 LST under den 
fortsatta operationen. 
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Flygstridskrafter: En utbyggnad krävdes av de turkiska baserna. 
För att kunna basera halva jfpl styrkan på 1 000 plan krävdes 
minst byggnation av ett 20-tal flygbaser. Detta skulle ha tagit 
ungefär 6 månader att färdigställa. Sex hangarfartyg skulle ha 
krävts för att skapa och vidmakthålla luftherravälde i ett inle
dande skede av operationen. 

Logistik: Underhållet av en Balkaninvasion skulle inte inled
ningsvis ha varit gränssättande efter en basutbyggnad i Medel
havet. Däremot skulle underhållet ha satt gränser för operatio
nen på sikt. De dåliga landkommunikationerna genom Balkan 
och Turkiet skulle endast ha varit tillräckliga för understöd av 
högst tio divisioner.239 Detta skulle förutom en tidsödande järn
vägs- och landsvägsutbyggnad även ha krävt ett utnyttjande av 
Sovjetunionen som transitland för underhållet. 

Sammanfattning av bristsektorer 

Turkiet med dess flygbaser måste ha utnyttjats som utgångs
punkt för en Balkanoperation. Den av tyskarna förstärkta posi
tionen på Balkan medförde att antalet imglo-amerikanska divi
sioner inte var tillräckligt för en säkerställd operation. Tillgång
en på LST och långa omloppstider innebar risk för att en västalli
erad landstigning skulle ha blivit lokalt underlägsen. Detta visar 
att Sovjetunionens deltagande skulle vara ett krav för en fram
gångsrikt genomförd operation. 

Om inte de västallierade kunde vinna Sovjetunionens medgi
vande för en Balkaninvasion så kunde de ryska ansträngningar
na på östfronten bli bestämmande för en tysk överföring av 
divisioner till det av dem prioriterade Balkan. I och med detta 
kontrollerade Stalin indirekt händelserna på Balkan. 

Den avgörande faktorn är emellertid tiden. De omfattande 
förberedelserna skulle ha tagit för lång tid att genomföra innan 
effekt uppnåddes. Samtidigt skulle tyskarna inte tillåtit en upp
byggnad i Turkiet utan att ingripa. På grund av den svåra ter
rängen och de otillräckliga kommunikationerna skulle en alli
erad operation ha tagit lång tid att genomföra. Detta förstärker 
ytterligare konsekvenserna för operationens realiserbarhet, och 
tidsfaktorns betydelse. 
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Sammanfattning och resultat 

Politiska villkor 

En Balkanoperation krävde i första hand en samordning av de 
västallierades strategi före Quebeckonferensen. Utan Sovjet
.unionens medgivande ville inte USA delta i en Balkanplanering 
på grund av sina framtida politiska och strategiska mål. Sovjet
unionen kunde inte efter sina inledande framgångar tillåta att 
de politiska och strategiska målen förlorades när de låg inom 
räckhåll. Det som skulle ha kunnat förändra den amerikanska 
inställningen vore en ökad misstänksamhet mot Sovjetunionen. 
Denna måste ha framträtt före hösten 1943 då Stalin utökade 
sina efterkrigsmål på grund av amerikanarnas ointresse för Öst
europa. 

Turkiets deltagande på de allierades sida utgjorde ett krav för 
fortsatt planering. 

Terrängens möjligheter 

Turkiet var nyckeln till en framgångsrik Balkanoperation. Här
ifrån kunde en uppladdning och ett basområde utnyttjas. Samti
digt kunde Svarta havet användas för en landstigning och under
håll av en fortsatt operation. Andra operativa riktningar visar sig 
vara för besvärliga för en storskalig anfallsoperation. Förmodli
gen slutade de strategiska planerarna vid punkten terrängen i 
det operativa bedömandet, dJtta gjorde tydligen USA. Bedö
mandet kunde fortsätta om känslor och höga intäkter översteg 
terrängens kostnad. Britterna ansåg troligtvis att priset var rim
ligt för en befrielse av Balkan. 

Militära resurser 

En Balkaninvasion skulle ha mött en tysk kraftsamling vilket 
' 

skulle ha krävt stora allierad\: resurser. För att inte en västalli-
erad operation in över Balkan och upp mot Centraleuropa skulle 
köra fast i terrängen och förintas av tyska motanfall krävdes 
sovjetiskt deltagande. 

De militära resurserna skulle för att ha varit tillräckliga ha 
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krävt en lång förberedelsetid som därför skulle ha kullkastat 
genomförandet av Overlord. 

En riskabel men genomförbar Balkanoperation kunde ha före
tagits enligt skiss på sidan 296. (1) Skapa luft- och sjöherravälde i 
Egeiska havet samt utbyggnad av de turkiska flygbaserna. (2) En 
uppmarsch av allierade förband till Thrakien samt utrustning av 
turkiska divisioner. (3) Överföring av allierade divisioner och 
samling av landstigningstonnage i Turkiet samt aktivering av 
Balkangerillan. ( 4) Ett anfall genom Thrakien mot Bulgarien. (5) 
En överskeppning över Svarta havet och landstigning i södra 
Rumänien. (6) Ett fortsatt anfall i söder över Plovdiv mot Sofia. 
(7) En utbrytning över och norr om Donau mot Bukarest. (8) En
förening av de bägge operationsriktningarna till ett kraftsamlat
anfall mot Budapest. Den sammanlagda styrkan i operationen
bedöms ha krävt 40-50 divisioner.

En samordning med Sovjetunionens offensiv och utnyttjande 
av deras underhållsvägar skulle ha krävts i samband med detta. 

Resultat av en Balkanoperation 

De intäkter Churchill och efterkrigsförfattare tänkte sig som 
slutligt resultat var: Ett fritt Östeuorpa, ett maktbalanserat Sov
jet, ett starkt Europa som tyngdpunkt i efterkrigsvärlden, samt 
en mycket stark europeisk ekonomi. 

Dessa målsättningar skulle ha kunnat uppfyllas, men riskerna 
var också uppenbara att Balkanoperationen misslyckats och där
med omintetgjort framtida västallierade krigsansträngningar. 
Detta skulle ha medfört att Röda armen sedan tyskarna kapitu
lerat blivit ensamma härskare på Europas kontinent efter kriget. 
En operation som tog så lång tid att genomföra skulle kanske 
medfört att Sovjetunionen under denna tid fortsatt mot Atlant
vallen i väster med samma resultat som följd. 

En annan efterkrigsaspekt som resultat av en lyckad Balkan
invasion kanske vore ett från Europa isolerat USA. Sovjetunio
nen skulle inte där ha upplevt en maktbalanssituation utan 
kanske frestats till ett senare angrepp på Västeuropa. Spekula
tionerna visar att Balkanresultatet inte endast innebar fördelar 
utan skulle ha varit riskabelt både ur operativ och strategisk 
synpunkt. 
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Balkaninvasionen var aldrig föreslagen av någon ansvarig alli
erad ledare som ett alternativ till Overlord. Den sågs varken som 
en lätt väg in i Europa eller ett sätt att förekomma Sovjetunio
nen. Den ytliga planering som fanns gick ut på att Churchill 
genom små insatser ville skapa en inre upplösning och sedan ha 
handlingsfrihet att utnyttja situationen. De militära resurserna 
var inte gränssättande utan det var de strategiska motsättningar
na som blev det. I och med att dessa var gränssättande så blev 
även de militära detta. 

De viktigaste krigstida konferenserna, 1941-1945 

24 december, 1941-12 januari, 1942 Washington D.C. (Arca
dia ): Churchill, Roosevelt, med staber genomför strategisk pla
nering. 
14-23 januari, 1943 Casablanca, Marocco: Churchill, Roose
velt, med militära rådgivare. "Unconditional surrender" tillkän
nages.
12-23 maj, 1943 Washington D.C. (Trident): Churchill, Roose
velt, med staber genomför strategisk planering.
14-24 augusti, 1943 Quebec, Kanada (Quadrant): Churchill,
Roosevelt, med militära rådgivare. Overlordplaneringen fast
ställs.
19-30 oktober, 1943 Moskva Sovjetunionen: USA:s, Storbritan
niens och Sovjets utrikesministrar. Sovjet accepterar i princip en
efterkrigstida världsomspännande säkerhetsorganisation.
22 november-7 december, 1943 Kairo, Egypten (Sextant) och
Teheran, Iran: Roosevelt, Churchill och Chiang Kai-shek i Kairo;
Roosevelt, Churchill och Stalin i Teheran. För första gången
möts de tre stora.
12-16 september, 1944 Quebec, Kanada; Roosevelt, Churchill,
med rådgivare. Morgenthau planen avsedd för Tyskland disku
teras.
4-9 februari, 1945 Jalta, Sovjetunionen: Roosevelt, Churchill
och Stalin med staber. Omfattande planering för Efterkrigseuro
pa och Asien.
16-26 juli, 1945 Potsdam, Tyskland: Truman, Churchill och
Atlee, samt Stalin med staber. Slutgiltiga diskussioner. Japan
uppmanas att kapitulera. Den första atombomben testas precis
innan konferensen sammanträder.
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KARLSVÄRDS FÄSTNING 
SLITE 1739-1788 

Slite, Gotlands bästa, naturliga hamn, har alltid haft sjömilitärt intresse, men det 
var först i samband med det svenska stormaktsväldets nedgång och fall som den 
började befästas. På Enholmen, som ligger mitt i hamninloppet, byggdes då en 
fältbefästning som fick namnet Karlsvärd. När Sverige i mitten av 1700-talet 
försökte återvinna sitt östersjövälde skedde utbyggnad till en permanent befäst
ning. 1788 beslöt dock Gustaf III att fästningen skulle raseras, då han ansåg att 
den kunde bli" en retelse för fienden att därstädes landa och sig befästa" och där
igenom "snarare skadlig och icke ett skydd för landet". 

I boken Karlsvärds fästning, Slite 1739-1788, skildras fästningsbyggets ut
veckling mot bakgrund av det historiska skeendet. Befästningsritningar, inven
teringshandlingar m m från Krigsarkivet redovisas och bearbetas. 

Författaren, överstelöjtnant Bengt Hammarhjelm, är sedan några år pensio
nerad, men deltar fortfarande aktivt i försvarsdebatten med Gotlands Allehan
da som språkrör. Sina initierade debattartiklar i dagsaktuella frågor varvar han 
ofta med historiska artiklar för att därmed ge perspektiv på dagens händelser. 
Förutom att vara en del av vårt lands fortifikationshistoria kan denna bok även 
tjäna den senare uppgiften. 

Boken (170x240 mm, inbunden, 92 sidor) innehåller ett stort antal befäst
ningsritningar och kartor återgivna i färg. Den kan beställas direkt från PROBUS 
förlag per telefon 08-660 76 15 eller genom insättande av 160 kronor (pris inkl 
porto och moms) på förlagets postgiro 59 59 42-4. 
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Militärlitteratur från MHA 

Bokserie om Sverige och andra världskriget 
Vid MHA har påbörjats en bokserie om Sverige och andra världskri
get. Avsikten är att med en bok för vart och ett av krigsåren ta upp så
dana problem som kan vara aktuella i dagens säkerhets- och försvars
politiska debatt samt belysa händelser som påverkar och färgar våra 
nutida säkerhetspolitiska, strategiska m fl föreställningar. 

Den första boken i serien är 

1. STORMV ARNING, Sverige inför andra världskriget.
"Vår beredskap är god", sade Per Albin Hansson den 27 augusti 1939.
Beredskap mot vad? Hur bedömdes läget av underrättelsetjänsten, i
den militära ledningen, av regeringen och av de politiska partierna?
Vad hann vi gör när stormvamingssignalerna började hissas?

Boken blixtbelyser ett skeende som påverkar vårt säkerhetspoli
tiska tänkande ännu i dag. 

Red: Bo Hugemark. Medverkande författare: Stellan Bojerud, Klaus
Richard Böhme, Wilhelm M Carlgren, Arvid Cronenberg, Alf W 
Johansson, Erik Norberg, Kent Zetterberg. 
PROBUS Förlag. 1989. 148 x 210 mm, inbunden, 184 sid, illustrerad. 140 kr. 

2. URLADDNING, 1940- blixtkrigens år.
"Urladdning", som är en uppföljare till "Stormvarning", handlar lik
som denna om möjligheter och svårigheter att uppfatta förändringar i
den strategiska och operativa verkligheten i detta fall med krigs
året 1940 som bakgrund. Först och främst avses då händelserna den 9
april, men även Hollands och Jugoslaviens strategiska situation bely
ses.

Red: Bo Hugemark. 
PROBUS Förlag. Beräknas komma ut inom kort. 

ULVEN. Redovisning av de faktiska omständigheterna kring ubåten 
Ulvens förlisning. 
Nr 5 i serien Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen. 
På förekommen anledning gav Överbefälhavaren Militärhögskolan i 
uppdrag att klarlägga de faktiska omständigheterna kring ubåten 
Ulvens förlisning i april 1943. Uppdraget utfördes av forskare vid 
MHA, vilka kritiskt granskade befintligt källmaterial. Undersök
ningens resultat redovisas i denna bok av kommendörkapten Hans von 
Ho/sten. 

PROBUS Förlag. 1989. 148 x 210 mm, 64 sid, illustrerad. 60 kr. 
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Ett militärt stadsproletariat. Studier av garnisonsmanskapets lev
nadsförhållanden i 1800-talets Stockholm. 
Nr 4 i serien Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen 

Red: Gunnar Arteus. 
PROBUS Förlag. 1988. 148 x 210 mm, 118 sid, illustrerad. 60 kr. 

Neutralitet och försvar. Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-
1905. 

Red: Bo Hugemark. Författare: Klaus-Richard Böhme, Arvid Cronen
berg, Bo Hugemark, Bo K A Huldt, Alf W Johansson,Torbjörn Norman. 
Militärhistoriska förlaget. 1986. 140 x 210 mm, inbunden, 262 sid. 110 kr. 

Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social 
förändring under V asasönemas regering. 
Nr 8 i serien Militärhistoriska studier. 

Gunnar Arteus. 
PROBUS Förlag. 1986. 148 x 210 mm, trildhäftad, 201 sid, illustrerad. 80 kr. 

Militärhögskolan och dess förhistoria. 

Red: Bo Kjellander. 
PROBUS Förlag. 1986. 148 x 210 mm, inbunden, 104 sid, illustrerad. 85 kr. 

Armens första bil. Ett vanskligt materielförsök i Jämtland på 1910-
talet. 

Bo Kjellander. 
Utg av MHA 1985. 148 x 210 mm, 64 sid, illustrerad. 40 kr. 

* * * * * 

Böckerna kan beställas från MHA eller direkt från förlaget, antingen 
per telefon (MHA: 08-788 93 79, PROBUS Förlag: 08-660 76 15) eller 
genom insättning av angiven summa på postgiro (MHA: 28 181-6, 
PROBUS Förlag: 59 59 42-4). 
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