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Militärattacheerna i S:t Petersburg 

En undersökning av det svenska underrättelseväsendets 
professionalisering 1885-1917 

Gunnar Åselius 

Inledning 

Omfattande forskning har bedrivits kring den västerländska 
officerskårens professionalisering under perioden 1870-1914. 1 

Som viktigaste drivkraft till denna utveckling brukar anges indu
strialiseringen av Europa och USA under 1800-talet, vilken på 
kort tid i grunden förändrade sättet att föra krig. Det blev 
möjligt att relativt billigt utrusta stora värnpliktsarmeer, hand
eldvapnens hastighet och precision mångdubblades, tillkomsten 
av järnvägarna och den elektriska telegrafen gjorde det möjligt 
att dra samman och leda jättelika truppmassor. Utvecklingen 
kom naturligtvis att på ett avgörande sätt förändra officersyr
kets innehåll, status och krav på förberedande utbildning. Euro
pa bevittnade under senare delen av 1800-talet en gigantisk 
militär upprustning, under vilken även småstater som Sverige 
kraftigt byggde ut sina militära styrkor. 

Det förefaller som ett rimligt antagande, att det industriella 
sättet att föra krig också krävde helt nya mängder av informa
tion. För att kunna utrusta jättelika värnpliktsarmeer, planera 
deras mobilisering, trycka tågtidtabeller för transporterna till 
fronten och beräkna behovet av förnödenheter, krävdes natur
ligtvis ingående detaljkunskaper på de mest skilda områden, 
hopsamlade under en lång följd av år. 

Även den vapenteknologiska utvecklingen skapade ett sug 
efter information. De gevär Napoleons soldater haft skilde sig 
mycket litet från dem som Karl XII:s och Marlboroughs varit 
utrustade med. Segrarna i 1700-talets krig hade främst vunnits 
genom innovationer i taktik och drill. "Från mitten av 1800-
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talet", skriver Alf W Johansson, "kan det emellertid konstateras 
att varje med tjugo års mellanrum uppställd arme skulle kunna 
besegra den föregående enbart till följd av den tekniska utveck
lingen''.2 

Vilka förändringar detta ökade militära kunskapsbehov fick 
på underrättelseväsendets område har ännu inte ägnats någon 
omfattande uppmärksamhet. 3 I denna artikel görs dock ett för
sök att studera eventuella tendenser till professionalisering och 
specialisering bland de svenska militärattacheerna i Ryssland 
åren 1885-1917. 

Teoretiska överväganden 

Som instrument kommer den amerikanske sociologen Harold 
Wilenskys modell av underrättelsefunktionens utveckling inom 
moderna företag och organisationer att användas.4 Wilensky 
själv beskriver sin bok Organizational Intelligence som en under
sökning av "the role of knowledge in the decision-making pro
cess". Hans teser är, ur ett mer övergripande perspektiv, dock 
inte särskilt originella. Hos den omfattande litteratur som be
handlat problem kring byråkratisering och professionalisering i 
det moderna industrisamhället återfinns varianter av många av 
Wilenskys påståenden. 5 

Enligt Wilensky kännetecknas ett utvecklat underrättelsevä
sende av höggradig specialisering, dels organisatoriskt, dels per
sonellt. Kraven på exakthet gör en modern underrättelseorgani
sation benägen att hämta huvuddelen av sitt vetande ur öppna 
källor. Men medan underrättelsefunktionärerna under organisa
tionens uppbyggnadsskede främst sysslat med övergripande 
strategiska frågeställningar, blir deras rapporter nu allt mer de
taljerade och tekniska till sitt innehåll. I takt med att verksam
heten institutionaliseras blir den information som genereras mer 
och mer specialiserad. Breda översikter och sammanställningar 
blir däremot allt sällsyntare.6

Denna utveckling tenderar till att försvåra cirkulationen av 
information. Underrättelseorganisationen blir paradoxalt nog 
allt sämre på att klara sin huvuduppgift. För att överbrygga de 
växande organisationella klyftorna inom underrättelseorganisa
tionen blir det därför viktigt att vid sidan av de officiella kana-
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lerna etablera informella, personliga nätverk genom vilka infor
mationsflödet smidigt kan fortsätta. 

Metodiska överväganden: operationaliseringen 
av Wilenskys modell 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att en modern underrättel
seorganisations utveckling enligt Wilensky kännetecknas av 

- specialisering hos organisation och personal
- informa tionsspecialisering
- informalisering av interna kommunikationer.

Det är utvecklingstendenser i dessa riktningar jag på olika sätt 
försökt identifiera hos militärattacheerna i S:t Petersburg under 
perioden 1885-1917. 

Det bör dock framhållas, att varje vetenskaplig modell repre
senterar en sammanfattning och förenkling av verkligheten. Vis
sa drag hos Wilenskys modell är svåra att urskilja hos det svens
ka militärattacheväsendet kring sekelskiftet. I vissa avseenden 
kan militärattacheerna i S:t Petersburg inte heller studeras isole
rade från övriga militärattacheer, eller från det militära under
rättelseväsendet i Sverige i stort vid denna tid. Wilenskys bild av 
utvecklingen får således inte tillmätas större exakthet än en 
ungefärlig beskrivning. Men liksom en tecknare med några snab
ba streck kan fånga en sammansatt personlighet, kan Wilenskys 
anvisningar hjälpa oss att inom ramen för en kort uppsats beskri
va verksamheten vid den viktigaste svenska militärattachepos
ten under ett mer än 30 år långt, dynamiskt utvecklingsskede. 

Disposition 

Inledningsvis ges en allmän bakgrundsteckning. Vissa kunskaper 
om den militära utbildnings- och myndighetsstrukturen i Sveri
ge under perioden, om underrättelse- och militärattacheväsen
dets organisation samt om Rysslands roll i den militära föreställ
ningsvärlden är nödvändiga för att undersökningsresultaten ska 
kunna förstås i ett vidare sammanhang. Därefter redovisas de tre 
delundersökningarna: specialiseringen av personal, av informa
tion, samt informaliseringen av de interna kommunikationerna. 
Undersökningsresultaten sammanfattas i ett avslutande avsnitt. 
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Bakgrundsteckning 

Generalstabens roll 

Inom armen kunde från 1867 officersexamen endast avläggas 
vid Krigsskolan på Karlberg. Befordran inom kompaniofficers
graderna - upp till kapten - skedde i regel efter anciennitets
principen, och ville man gå vidare i karriären blev det med tiden 
allt viktigare med examen från Krigshögskolan (KHS). Mellan 20 
och 30 0/o av varje årgång från Karlberg antogs dit. Utbildningen 
var tvåårig och från 1878 i stor utsträckning modellerad efter 
den vid Kriegsakademie i Berlin. Av varje årgång från KHS 
antogs sedan ungefär hälften som aspiranter vid generalstaben. 

Generalstaben var en myndighet som tillkommit efter preus
sisk förebild 1873, för att i en tid av allt snabbare militär utveck
ling upprätthålla den krigsvetenskapliga bildningen och sköta 
planering och mobiliseringsförberedelser inom armen. Under 2 
1/2 år tjänstgjorde aspiranterna vintertid vid generalstabens oli
ka avdelningar, författade ett s k  vinterarbete och visade under 
somrarna sin praktiska duglighet på regementsövningarna ute i 
landet. Av aspiranterna anställdes till slut 4-5 vid generalsta
ben för gott. De som kommit in vid generalstaben tillhörde 
militärskråets elit. Generalstabsofficerarna bildade en egen kår 
med förtur vid befordran, fungerade som banbrytare för det 
professionella officersidealet inom den indelta svenska armen 
och kändes igen genom de gula revärerna på sina uniforms byxor. 
Generalstabsofficeren Karl Axel Bratt beskriver hur han redan 
som skolgosse ansåg "en svensk generalstabsofficer som det yp
persta i skapelsen och hans gula byxor - av vilka jag i landsorten 
väl inte sett mer än något enstaka exempel - som det mest 
åtråvärda i livet."55

Vilken roll spelade då generalstaben i den militära lednings
systemet? Något självständigt ÖB-ämbete existerade inte och 
kungen var formellt högste befälhavare för krigsmakten. I prakti
ken sköttes den fredstida ledningen av armen av ett av hans 
statsråd, chefen för lantförsvarsdepartementet. Lantförsvarsde
partementet var uppdelat i en kansliexpedition och en komman
doexpedition. Kansliexpeditionen skötte budget- och lagstift
ningsfrågor, medan kommandoexpeditionen (LKE) handlade 
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kommandomålen, dvs de ärenden som konungen i egenskap av 
krigsmaktens högste befälhavare kunde avgöra utan hörande av 
statsråd eller riksdag. Medan lantförsvarets kansliexpediton allt
så sysslade med ungefär samma saker som det nutida försvarsde
partementet, motsvarande lantförsvarets kommandoexpedition 
(LKE) mera den nutida försvarsstaben, dvs den verkställande 
myndigheten: ett sorts centralmilitärverk med statsrådet som 
generaldirektör och expeditionschefen som hans mäktige biträ
dare. 7

Även om generalstaben formellt således inte hade mycket 
med krigsmaktens fredstida ledning att göra, blev generalstabs
kåren genom sin ställning som militär elit i praktiken ändå 
armens verkliga maktcentrum. Av de tretton militära krigsmi
nistrarna mellan 1873 och 1917 var åtta generalstabsofficerare. 
Från generalstaben rekryterades också officerarna vid lantför
svarsdepartementet och de regionala staberna, militärattacheer 
och lärare till de militära skolorna. Helst klamrade sig general
stabsofficerarna dock kvar vid stabens huvudstation i Stock
holm. Därför blev det med tiden allt svårare att komma in vid 
staben. 8 De officerare som vi här ska få anledning syssla med
tillhörde generalstaben eller hade kommenderingar dit under 
längre perioder. 

Underrättelseväsendet och militärattacheernas roll 

Generalstaben skötte också underrättelseväsendet. I instruktio
nen från december 1873 ålades den nybildade myndigheten "att 
inhemta, granska och sammanställa alla underrättelser rörande 
militärväsendet i främmande land, särdeles grannländerna, samt 
derigenom bereda krigsstyrelsen tillförlitligt och fullständigt ma
terial för bedömandet af deras militära styrka ... ".9 Det var sta
bens militärstatistiska avdelning, som jämte mobiliseringsplane
ring och värnpliktsstatistik skulle sköta denna syssla. Vid mili
tärstatistiska avdelningen fanns fr om 1882 en svensk och ett 
antal utländska detaljer. Hösten 1908 omorganiserades verk
samheten vid avdelningen pga för stor arbetsbörda. Ansvaret för 
den utrikes underrättelseinhämtningen övertogs av den nybilda
de utrikesavdelningen. 10 

Liksom generalstaberna var också militärattacheinstitutionen 
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en följd av det moderna krigets fördjupade krav på rationell 
planering. Den första militärattachen med erkänd diplomatisk 
status hade ackrediterats vid Preussens beskickning i Paris 1830. 
Senare följde andra stater efter. På initiativ av kronprinsen
regenten beslöt det svenska statsrådet 1858 att attacheposterna 
vid beskickningarna i Paris och S:t Petersburg skulle besättas 
med "militärpersoner, vilka rörande uti dessa länder förefallan
de militära angelägenheter och inom deras armeer införda för
bättringar och uppfinningar kunde meddela nyttiga lämpliga 
underrättelser." 11

Militärattacheposten i S:t Petersburg hölls besatt några år 
under 1860-talet men lämnades sedan vakant. Först 1885 åter
besattes den. 

Militärattacheerna rapporterade direkt till statsrådet och che
fen för lantförsvarsdepartementet. Det dröjde länge efter gene
ralstabens tillkomst innan detta förhållande ändrades. När utri
kesavdelningen bildades 1908 fick dock chefen för utrikesavdel
ningen i uppdrag att istället för LKE sköta de löpande kontakter 
med attacheerna. 12

Ryska språkets ställning i den svenska militära utbildningen 

Ryssland uppfattades i Sverige under den här behandlade peri
oden som den tänkbaraste militäre motståndaren. 13 Studiet av 
ryska förhållanden och det ryska språket ägnades därför en 
särskild uppmärksamhet i den militära utbildningen. I ett me
morial år 1876 presenterade Hugo Raab, generalstabens skapare, 
de riktlinjer som två år senare kom att ligga till grund för 
undervisningen vid den nya Krigshögskolan. De språk Raab 
ansåg att blivande generalstabsofficerare behövde kunskaper i 
var franska och ryska. Franska var självklart eftersom det var 
"det häfdvunna språket vid internationella vare sig fredliga eller 
krigiska förhandlingar". Ryska var icke mindre oundgängligt 
eftersom detta språk talades "inom en grannstats här ... ", och 
varje generalstabsofficer borde äga tillräckliga kunskaper i 
grannstaternas språk för "förhör af tagne fångar, uppsnappade 
fiendtliga skrifvelser osv." Raab ansåg vidare att 
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"i och för krigsförberedelser under freden är en dylik kun
skap ... af nöden, så vida icke alla underrättelser om grannstatens 
militära åtgöranden skola tagas ur andra hand och varda otillför
litliga." 14 

Under aspiranttjänstgöringen vid generalstaben var dessutom 
ryskundervisning obligatorisk, åtminstone från 1880-talet. Om
fattningen var dock bara en dryg timme i veckan, och prestatio
nerna betygsattes inte. Undervisningen vid KHS ( 4 timmar i 
veckan) blev därför av ojämförligt störst betydelse när det gällde 
att förmedla kunskaper i språket inom den svenska officerskå
ren.15 Genom att ämnet här var frivilligt, kan dessutom ett 
studium av elevstatistiken på ett intressant sätt illustrera 
konjunkturer i militärernas rysslandsintresse. 

Från att ha fört en tämligen tynande tillvaro vid KHS under 
större delen av 1800-talet, märkte ämnet en ökad popularitet 
efter sekelskiftet. Från kursen 1902-1904 och under resten av 
undersökningsperioden valde varje år en majoritet av KHS
eleverna ryska som tillvalsspråk. Från 1904 infördes på förslag av 
huvudläraren kapten Peterson intagningsskrivningar. Härige
nom blev det möjligt att dela upp eleverna i en nybörjar- och en 
fortsättningsgrupp. Fortsättningsryskan gavs betygskoefficenten 
fyra i slutbetyget från KHS. De enda ämnen som fick större 
betydelse än fortsättningsryska var därmed fältövningar, krigs
historia och taktik. Generalstabstjänst och strategi värderades 
lika högt som ryska, medan ett ämne som vapenlära däremot 
ansågs mindre viktigt för en generalstabsaspirant. 16

Allt fler elever skaffade sig också betydande kunskaper i språ
ket före sitt inträde vid KHS, bl a genom längre studievistelser i 
Ryssland. I kursen 1912-1914 var det t ex 18 av totalt 26 KHS
elever som i inträdesprovet kvalificerat sig för att läsa fortsätt
ningskursen1 Hälften av de elva eleverna i den ryska fortsätt
ningsklassen på kursen 1908-10 hade enligt en memoarförfatta
re tillbringat "en ganska avsevärd tid i Ryssland och besatt alltså 
för läraren glädjande och för den andra hälften imponerande 
kunskaper i ryska." 17 I en av lantförsvarsdepartementet företa
gen hemlig enkät i slutet av 1912 kan utläsas, att mer än 100/o av 
armens officerare studerat ryska språket i någon omfattning. De 
tillfrågade fick inte bara uppge hur, var och när de studerat 
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Friherre Hugo Raab (1831-1881), generalmajor. Chef för Generalstaben 
1873-1881. [Foto efter målning 1878 av Per Södermark) 
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ryska, men också hur pass bra de behärskade det, hur många 
sidor text d� läst och hur många gånger de varit i Ryssland. När 
resultaten summerades, visade det sig att 34 officerare behärska
de ryska väl, 66 medelmåttigt och 155 "försvarligt". Drygt hälf
ten av dessa 255 hade dessutom studerat språket under en eller 
flera längre perioder i Ryssland. Därtill kom - förutom tio 
feser\fof:ficerare ett fyrtiotal officerare som tillhörde general
staben och åtminstone där hade erhållit viss undervisning, samt 
ett femtiotal som antingen just påbörjat studier eller läst men 
hunnit glömma allt. I en officerskår om 2 391 man hade alltså 
mer än tio procent ägnat sig åt ryskstudier i någon omfattning. 
Merparten av dem på KHS, men nästan alla före eller efter KHS 
också på universitet, för privatlärare, i aftonskolor eller per 
korrespondens. 

Studieresorna uppmuntrades av militärledningen och under
stöddes bl a genom statliga stipendier. 1900 instiftades t ex ett 
generalstabsstipendium om 3 200 kr för officerare från hela 
armen, speciellt "för idkande av språkliga och militära studier i 
Ryssland." Summan kom att delas upp på ett större stipendium, 
tillräckligt att betala en helårsvistelse, samt två mindre stipendi
er för ett par månaders repetitionsstudier. Från 1902 uppdrogs 
också åt stipendiaterna att ägna uppmärksamhet åt den allmän
na och militärpolitiska stämningen i landet, "såsom de komma 
till uttryck i tal och skrift." 18 

I en utredning om det svenska militära underrättelseväsen
dets framtid från november 1905 konstaterade generalstabsche
fen Bildt att militärattacheer egentliga bara var nödvändiga hos 
de tre viktiga grannarna: i de potentiella fiendernas huvudstäder 
S:t Petersburg och Kristiania och i världens militära huvudstad 
Berlin. Posten i S:t Petersburg var den viktigaste, och för att 
skaffa lämpliga kandidater dit måste de ryska språkstipendier 
som fanns för officerare bli flera. Vidare ville Bildt ha speciella 
resestipendier som skulle ge blivande militärattacheer möjlighet 
att bekanta sig med rysk kultur och ryskt samhälle. 19 

I Östersund ordnades för statliga medel en kurs i ryska för 
officerare hösten 1912, och medel sköts till för en likadan kurs 
vid Lunds universitet. Det bestämdes även att officerare som för 
statliga medel studerat ryska i utomlands, skulle få bidrag för att 
gå upp i särskild prövning vid rikets universitet (kungligt brev 
21/6 1912). 
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Omfattningen av studieresorna till Ryssland 

De svenska officerarnas studieresor till utlandet decennnierna 
före 1914 har varit föremål för tidigare forskning. Det är främst i 
syfte att belägga officerskårens tysklandsorientering som dessa 
resor studerats.20 De flesta av resorna gick nämligen till Tysk
land, tidens militära föregångsland. Resorna dit ökade avsevärt 
efter 1900: från c:a 4 per år under 1890-talet till över 20 under 
perioden 1905-10.21 

Till jämförelse kan meddelas en sammanställning av de svens
ka officerarnas resor till Ryssland under perioden, baserad på 
uppgifterna i 1912 års enkät:22 

1897-1901: 6,6 1902-1906: 10,1 1907-1912: 17,5 

Att Ryssland var ett resmål som inte stod Tyskland långt efter i 
popularitet inom den svenska officerskåren, är måhända över
raskande. Att trafiken hade denna omfattning är desto mer 
anmärkningsvärt, som något officiellt militärt besöks- eller stu
dieutbyte mellan Sverige och Ryssland inte existerade. Ur pro
fessionell synpunkt ansågs den ryska armen inte som särskilt 
intressant, och studieresor förutsatte dessutom en viss grad av 
reciprocitet. I Sverige var man ovillig att bereda den potentielle 
motståndaren mer insyn än nödvändigt i den svenska armen. 
Exemplen är ganska talrika på hur situationer som skulle försatt 
den svenska armen i tacksamhetsskuld till den ryska med diskret 
elegans avstyrdes.23

Men trots frånvaron av officiella utbytesprogram var en längre 
tids Rysslandsvistelse strax före första världskriget alltså en rela
tivt vanlig erfarenhet bland svenska officerare. De flesta reste 
genom egen försorg vid övningssäsongens slut i oktober, inackor
derade sig under några månader hos en rysk familj och tog 
språklektioner i syfte att göra goda resultat vid KHS' inträdes
prov i ryska i april. Hösten 1911 skrev den tillförordnade chefen 
för generalstabens utrikesavdelning kapten Ludvig Falkman till 
den svenske marinattachen i S:t Petersburg, kapten Otto Ly
beck: 

16 

"Det är en väldig flod med unga svenska officerare som nu i höst 
rest öfver till Ryssland. I Moskva bildas ju en verklig militärkolo
ni. Det är synd för det obesvärade observerandets skull att så 
godt som alla draga åt samma håll. "24 



Specialisering av personal 

Vad gäller rekryteringen av diplomater, har forskningen sedan 
länge fäst uppmärksamheten på vissa fundamentala förändring
ar under decennierna före första världskriget. Från ett kosmopo
litiskt-aristokratiskt diplomatideal orienterade man sig allt mer 
mot en funktionalistisk-byråkratisk förebild. Man har talat om 
övergången från en regel- och traditionsstyrd byråkrati till en 
mera resultatinriktad sådan under "den organiserade kapitalis
men", där bl a näringslivets normer och intressen tillerkändes en 
betydande roll. Viktigare än allmänbildning och sällskapsta
langer för den nya tidens diplomat var kunskaper i andra språk 
än franska, behärskandet av administrativa arbetsrutiner och 
specialkunskaper inom juridik och handel. Vid sidan av person
liga kontakter använde han allt oftare tidningspress, statistik 
och offentliga utredningar som underlag för sina rapporter. Rek
ryteringsbestämmelserna formaliserades: börd eller bekantskap 
förlorade långsamt i betydelse till förmån för kompetens och 
utbildningsexamina. Samtidigt med dessa tecken på demokrati
serad rekrytering skedde inom förvaltningsgrenarna en speciali
sering och skiktning mellan olika karriärvägar, mellan fotfolk 
och administratörer. Liksom på det militära området de akade
miskt utbildade generalstabsofficerarna utkristalliserade sig som 
en elit medförde inom utrikesförvaltningen dels olika kontors
tekniska uppfinningar (som telefon, skrivmaskin och färdig
tryckta formulär), dels anställandet av kvinnliga sekreterare, att 
en ökad skiktning skedde mellan mekaniska och kvalificerade 
sysslor. Den växande andelen juridiska och konsulära ärenden 
inom den diplomatiska verksamheten skärpte också kraven på 
förberedande akademiska studier.25

När det gäller rekryteringen av militärattacheer till Ryssland 
kan man enligt min uppfattning också iakttaga en trend mot en 
ökad efterfrågan på specialkompetens. Från att tidigare ha beak
tat erfarenheter som militärattache eller kvaliteer som världs
man, anser man någon form av rysk erfarenhet vara en allt 
viktigare merit. Utvecklingen märks tidigare bland de officerare 
vilka ackrediteras som attacheer under särskilda fälttåg, än på 
posten som militärattache vid beskickningen i S:t Petersburg. 
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I en diskussion om lämpliga egenskaper hos en efterträdare till 
den 1911 genom sjukdom hastigt bortgångne militärattachen 
kapten Erland af Kleen, är skillnaden mellan de båda synsätten 
tydlig. Adjutanten hos chefen för lantförsvarsdepartementet 
överste Hazelius förordade en man med specialkunskaper och 
erfarenhet av Ryssland. I en VPM uppsatt i september 1911 
rekommenderade Hazelius som tillfällig efterträdare under två 
månader, tills en ordinarie attache hunnit utses, löjtnanten C 
Henning. Förutom att för tillfället befinna sig i Ryssland ägde 
Henning sådana kvaliteter som att tala ryska flytande och ha 
tjänstgjort vid generalstabens ryska detalj. Beskickningschefen i 
S:t Petersburg general Brändström, som själv en gång tjänstgjort 
som militärattache i S:t Petersburg, hade inget emot Hennings 
kandidatur men menade att en man med sällskapstalanger och 
världsvana vore att föredra på posten. I avsaknad av personliga 
kontakter skulle inte Henning hinna uträtta särskilt mycket 
under två månader utom att översätta tidningsartiklar. I letan
det efter en militärattache till beskickningen i S:t Petersburg 
borde man främst söka någon med företagsamhet och taktkäns
la. Attachen måste också besitta kunskaper i de internationella 
umgängesspråken franska och tyska. Ryska språket var visserli
gen till stor nytta, men som t ex af Kleen visat inte helt ound
gängligt för att göra en insats. 

En granskning av meriterna hos de nio militärattacheer som 
mellan 1885 och 1917 tjänstgjorde vid den svenska beskickning
en i S:t Petersburg visar, att det modernare "specialistideal" som 
vi låtit Hazelius förespråka endast långsamt vunnit mark i kon
kurrens med det äldre världsmannaideal, som Brändström ovan 
fått representera. 

De första fyra militärattacheerna Edvard Brändström (1885-
91), Otto von Arbin (1891-98), Elvir Berling (1898-1900) och 
David Hedengren (1901-03) tycks t ex främst ha meriterat sig 
genom allmän utlandserfarenhet: Brändström hade bevistat 
manövrar i bl a Tyskland, vilket på 1880-talet inte var lika van
ligt bland svenska officerare som det senare skulle komma att 
bli. De tre övriga hade alla varit kommenderade som militäratta
cheer i Paris innan de skickades till S:t Petersburg. Ingen av dem 
hade dock någon specifik erfarenhet av Ryssland eller ryska 
språket. Näste man i raden, Carl Leijonhufvud (1903-06), tycks 
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inte ägt någon utlandserfarenhet överhuvud taget. 
Leijonhufvuds efterträdare däremot, tidigare militärattachen 

i Berlin Axel Steuch (1907-1910), hade läst ryska på KHS och 
representerade därmed en viss specialistkompetens. Hur aktu
ella dessa kunskaper kan ha varit tjugo år senare är naturligtvis 
en öppen fråga, men Steuch ansågs t ex av Brändström ha varit 
väl förberedd för uppgiften. 

Efter Steuch utsågs en officer utanför generalstaben, kapten 
Erland af Kleen (1910-11 ). af Kleen ägde utländska erfarenhe
ter från thessaliska kriget 1897 och boerkriget, och tjänstgjorde 
vid tiden för sin utnämning som militärattache i Rom. Han ägde 
dock ingen rysk erfarenhet. 

Detta skulle innebära ett brott med den utvecklingstrend vi 
ovan skisserat. Av viss brevväxling förefaller det dock klart att 
chefen för utrikesavdelningen Myhrman in i det längsta försökte 
fä militärattachen i Paris, ryttmästare Ernst Under, utnämnd 
istället för af Kleen.26 Linder hade läst ryska vid KHS, bedrivit 
språkstudier i S:t Petersburg och även gjort aspiranttjänstgöring 
vid militärstatistiska avdelningen. Han tycks dock ha ställt för 
LKE oantagliga villkor och av den anledningen fallit bort. 

Att Steuch, som ägt vissa kunskaper om Ryssland innan han 
skickades dit också hade uppnått goda resultat i sitt arbete, 
gjorde att af Kleen före sin avresa fick tjänstgöra ett par måna
der vid utrikesavdelningen för att "sättas i tillfälle inhämta 
grundlig kännedom om Rysslands härordning ... Kommer nämli
gen militärattachen hit utan denna förberedelse blifver vistelsen 
här utan vidare nytta under minst första året ... " Dessutom fick 
af Kleen tillbringa en månad tillsammans med Steuch i S:t 
Petersburg för att presenteras för nyttiga personer och kontak
ter. Den omsorg som ägnades speciella förberedelser för den nye 
attachen är naturligtvis intressant ur vår synpunkt sedd. Det bör 
också påpekas att iden till denna kommendering kom från 
Brändström, som alltså inte bör framställas som en alltför ben
hård motståndare till "specialistidealet". 

Mycket talar för, att det redan nu etablerats en praxis för vilka 
kvalifikationer som vore önskvärda för militärattachen i S:t Pe
tersburg. af Kleen hade tvekat inför uppdraget och bl a anfört 
sina bristande språkkunskaper, och i sina övertalningsförsök 
försökte Myhrman inte heller vifta bort dessa invändningar. Han 
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Militärattacheer i S:t Petersburg 1885-1918 

P H E Brändström 
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E af Kleen 
1910-1911 

A O F von Arbin 
1891-1898 

C G Leijonhufvud 
1903-1906 

C CA Wachtmeister 
1911-1917 

C E Berling 
1898-1900 

AH Steuch 
1907-1910 

A Claeson 
1917-1918 



instämde i af Kleens kritik av svenska myndigheters oförståelse 
"när det gäller betydelsen af ett väl ordnadt underrättelsevä
sen ... " Att af Kleen inte talade ryska var 

11 gifvetvis en olägenhet, som jag tagit i betraktande men det är så 
fä personer som kunna ryska i vårt land att den saken el kan fä 
blifva bestämmande ... men gifvet är ju att du måste slå dig på att 
studera det ändå både för tjänsten och för trefnaden i öfrigt."27

När man efter mindre än ett år måste se sig om efter en efterträ
dare till af Kleen, utspann sig det ovan refererade meningsutby
tet mellan lantförsvarsministerns adjutant överste Hazelius och 
Brändström. Inte bara lantförsvarsdepartementet utan också ge
neralstaben ville ha den ryskkunnige Henning som hjälpattache, 
åtminstone under en övergångsperiod. Den tillförordnade che
fen för utrikesavdelningen kapten Falkman klagade i ett brev till 
marinattachen i S:t Petersburg över att förslaget stoppats av 
Brändström, och klagade också över att efterträdaren dröjde 
med att inställa sig vid utrikesavdelningen för förberedelser. 28 · 

Även UD tycks ha varit vunnet för "specialistidealet": i brist på 
lämpliga kandidater övervägde man att tills vidare skicka tillba
ka Steuch. Brändström protesterade under hänvisning till det 
diplomatiska protokollet även mot detta, men rekommenderade 
istället att Steuch skulle utses till chef för utrikesavdelningen för 
att på detta sätt ges tillfälle lära upp den nye militärattachen. 
Som tidigare påpekats ska alltså inte Brändströms traditi.onalism 
i detta avseende överdrivas. 

Ny militärattache blev ryttmästaren vid Skånska husarrege
mentet Carl Wachtmeister (1911-17), som inte heller kunde 
göra anspråk på någon djupare kännedom om Ryssland. I sin 
instruktion ålades han dock att så långt möjligt göra sig "förtro
gen med ryska språket i tal och skrift, därvid särskilt beaktande 
hvad fackkunskaperna kunna kräfva." 

Är man inte beredd att tolka dessa överväganden som ett 
genombrott för "specialistidealet", ska man kanske hellre notera 
vilka kvalifikationer de officerare besatt vilka utsänts som sär
skilda attacheer under rysk-japanska kriget. Den svenska rege
ringen ville inte att den ordinarie militärattachen Leijonhufvud 
skulle lämna S:t Petersburg, utan valde i likhet med många av. 
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stormakterna att detachera särskilda officerare för att följa ope
rationerna vid fronten. Tillsammans med kaptenen i norska 
armen Oskar Nyqvist skickades då kaptenen vid Västerbottens 
regemente Nils Edlund som särskild observatör till den ryska 
armen i Fjärran Östern. Edlund hade studerat ryska vid KHS 
1892-94, varit generalstabens förste språkstipendiat i Moskva 
1901-02 samt åren 1902-04 kommenderad till generalstabens 
ryska detalj. Han får således anses ha varit väl förberedd för sin 
uppgift. För att följa kriget från japansk sida skickades löjtnan
ten vid generalstaben Peter Hegardt till Tokyo. Hegardt hade 
studerat ryska vid KHS 1896-98, varit språkstipendiat efter 
Edlund 1902-03 och även verksam vid ryska detaljen 1903-04. 

Också den attache som senare utnämndes att följa de ryskträ
nade bulgariska och serbiska armeerna under första balkankriget 
1912-13, kapten Fredrik Lindencrona, tycks förutom tjänstgö
ring vid utrikesavdelningen som främsta merit ha haft ryskstu
dierna vid KHS och stipendievistelse i Ryssland.29

De attacheer som skickades ut att bevaka särskilda krig hade 
som främsta uppgift att bevaka taktiska och vapentekniska ny
heter. Några order att studera ryska militära förhållanden för 
deras egen skull gavs inte i Edlunds, Hegardts eller Lindencronas 
instruktioner. Att rysslandskunskaperna ansetts meriterande 
kan spåras bakom endast Edlunds utnämning.30 Men de var alla 
tre jämförelsevis unga, hade aldrig tidigare tjänstgjort som mili
tärattacheer eller bevistat några utländska fälttåg. Deras enda 
gemensamma bakgrund var en nära bekantskap med ryska för
hållanden. 

Denna utveckling varslar om "specialistidealets" slutliga ge
nombrott också vid den fasta beskickningen i den ryska huvud
staden. I augusti 1917 förordades kapten Axel Claeson vid Dal
regementet att efterträda Wachtmeister. Claeson var den förste 
attachen vars militära karriär varit en enda lång förberedelse för 
detta uppdrag: han hade läst ryska på KHS, tjänstgjort i flera 
perioder på ryska detaljen (även om han i likhet med af Kleen 
inte tillhörde generalstabskåren) och länge vistats i Ryssland, 
bla som språkstipendiat. Under världskriget var han en av de 
officerare som utsetts att sköta kuriruppdragen mellan beskick
ningen i Petrograd och Stockholm. Claeson drogs tillbaka med 
den övriga svenska beskickningspersonalen i Ryssland · hösten 
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1918. En efterträdare till Claeson ackrediterades i Moskva först 
tio år senare Carl Herslow. Herslow hade också läst ryska på 
KHS och senare fungerat som repetitör och hjälplärare där, 
erhållit språkstipendiet, vistats i Moskva i flera omgångar, 
tjänstgjort i många år vid den ryska detaljen samt i likhet med 
Claeson tjänstgjort som kurir under krigsåren. 

Ämnesspecialisering 

Enligt Wilensky skulle den moderna underrättelseorganisa
tionen - allt eftersom tillgången på fakta växer producera allt 
mer specialiserade, beskrivande och tekniska rapporter. Där
emot blir det svårare att ha överblick över de stora sammanhang
en. Andelen allmänna översikter och sammanfattningar mins
kar. 

Utrikesavdelningens bearbetningar och register 

Hur kan vi då karakterisera den svenska underrättelsetjänstens 
informationsbehandling decennierna kring sekelskiftet? Ökar 
mängden information kvantitativt? Blir andelen specialutred
ningar större, andelen allmänna översikter mindre? Militäratta
cheernas rapporter är inget lämpligt källmaterial för en sådan 
undersökning, då uppgiften att sammanställa översikter och 
sammanfattningar inte ålåg attacheerna utan de utländska de
taljerna vid militärstatistiska ( efter 1908 utrikes-) avdelningen 
vid generalstaben. 

En undersökning av de bearbetningar som uppgjordes vid 
ryska detaljen under perioden 1887-1917 visar mycket riktigt 
på en dramatisk kvantitativ ökning:31 

1887-1897: 13 1898-1907:54 1908-1917: 187 

Hur många av dessa bearbetningar kan nu betecknas som all
männa översikter? Som sådana har jag betraktat bearbetningar, 
vilka ger en översikt över den ryska krigsmaktens organisation 
eller den militära utvecklingen i Ryssland under en period av 
minst ett år, eller vilka enligt titeln behandlar säkerhetspolitiska 
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och strategiska ämnen. 32 I runda tal blir andelen allmänna över-
sikter enligt denna definition följande: 

1887-1897: 850/o 1898-1907: 12 0/o 1908-1917: 40/o 

Eftersom man före sekelskiftet i regel endast hade en bearbet
ning per år och denna då naturligt nog gavs rubriken "översikt 
av den ryska armen under det gångna året", blir förändringen 

. mellan den första och andra perioden i sanning dramatisk. Fler 
bearbetningar sammanställdes bara år 1917 än under hela tioårs
perioden 1887-1897, och i praktiken utgjordes hela detta över
skott av detaljutredningar och tekniska översikter. Ökningen av 
antalet specialutredningar ska naturligtvis inte främst förklaras 
genom byråkratisk sektionalisering hos den svenska underrättel
setjänsten, utan som en följd av det moderna krigets ökande 
komplexitet. 

Det växande informationsflödet kan ses som huvudorsaken 
bakom utrikesavdelningens tillkomst hösten 1908. Avdelningen 
övertog också de löpande kontakterna med militärattacheerna 
från LKE. Före utrikesavdelningen tycks militärattacheernas 
rapporter ha arkiverats i kronologisk ordning. När utrikesavdel
ningen bildades infördes dock ett nytt arkiveringssystem där 
militärattacherapporterna, tillsammans med upplysningar från 
utrikesavdelningens andra källor, samlades under olika ämnes
rubriker. För att det nya systemet skulle fungera smidigt fordra
des naturligtvis att två olika ämnen inte fick behandlas i samma 
rapport. I den gemensamma mall för militärattacheinstruk
tioner, vilken utarbetades av chefen för generalstaben hösten 
1907, stadgades för första gången att varje rapport "bör, där så 
lämpligen ske kan, beröra allenast ett ämne". Genom de nya 
bestämmelserna blev därför även militärattacherapporterna mer 
lika specialutredningar, koncentrerade till ett ämne i taget.33

Varierade antalet ämnesrubriker i utrikesavdelningens arkiv 
under perioden? Fram till 1911 var antalet 35, då de genom en 
omorganisering minskades till 25. I maj 1910 översände chefen 
för utrikesavdelningen Myhrman det nya förslaget till register
ordning till dåvarande militärattachen i S:t Petersburg Steuch 
för synpunkter. Steuch var en av dem som ansett de gamla 
registerprinciperna otillfredsställande och Myhrman fruktade 
att Steuch även nu skulle finna antalet underrubriker väl stort, 

24 



men menade att han i sin sammanfattande årsrapport inte be
hövde beröra alla ämnen. 34 

Det är tydligt, att man vid generalstabens utrikesavdelning 
redan tidigt funnit en allt för långt gången specialisering av 
rapporteringen ohanterlig och försökt nedbringa ämnesdifferen
tieringen. Intressant är också, att trots reduceringen av antalet 
ämnesrubriker i 1911 års register ett par helt nya rubriker upp
rättades: "Yttre politik, det militärpolitiska läget" och "Upp
marsch, strategi". På särskild plats skulle lagras rapporter i säker
hetspolitiska och strategiska ämnen, rapporter av den typ vi 
ovan karakteriserade som "allmänna översikter". Vid utrikesav
delningen upplevde man tydligen ett behov att göra särskilt rum 
för dessa utredningar av de "stora sammanhangen". 

Förändringar i militärattacheinstruktionernas lydelse 

Går vi vidare i vår undersökning till instruktionerna för militär
attachen i S:t Petersburg, kan likaledes där intressanta föränd
ringar iakttagas. I dessa instruktioner, som utfärdades av lantför
svarsministern, stadgades attachens lydnadsförhållanden, ruti
nerna för rapporteringen samt vilka områden som borde vara 
föremål för särskild bevakning. 35 

Den tilltagande informationsspecialiseringen fick till följd att 
de intressanta studieämnena i värdlandet allt noggrannare defi
nierades. Både Berlings och Hedengrens tjänstgöring i S:t Peters
burg föregicks av en tid som militärattache i Paris. Ordalydelsen 
i instruktionerna inför tjänstgöringen i Ryssland skilde sig dock 
inte från instruktionerna för Frankrike. I båda länderna var det 
militära institutioner, övningar och utbildningsmetoder i all
mänhet, vapenutvecklingen och lagstiftningen kring försvaret 
som skulle studeras. 36 Behovet av information om Ryssland 
tycks inte ha prioriterats av det svenska försvaret, åtminstone 
inte av dessa dokument att döma. 

Men i Hedengrens efterträdare Leijonhufvuds instruktion 
från juli 1903 stadgades, att militärattachen i S:t Petersburg 
också skulle bevaka utvecklingen av Rysslands kommunikatio
ner. I af Kleens instruktion från 1910 har denna passus precise
rats till "att med uppmärksamhet följa kommunikationsväsen
dets utveckling särskildt i riktning mot Östersjö- och Botten-
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hafskusterna, svenska och norska gränserna och Norra is
hafvet". 37 Vid samma tid dyker specificerade intresseområden 
upp i attacheinstruktionerna också i andra huvudstäder: i Tysk
land frågor kring mobiliseringsförberedelser och organisation, i 
Frankrike kring luftvapnets utveckling. 38 I Ryssland var det inte 
så mycket innovationer på det militära området som utveckling
en av kommunikationerna som var av intresse, Järnvägsbyggena 
i norra Finland och deras strategiska potential hade oroat svens
ka säkerhetspolitiska bedömare allt sedan 1880-talet. 39 

Parallellt med trenden i attacheinstruktionerna till noggran
nare specificering av ämnena för rapporteringen, kan man note
ra hur den totala spännvidden hos dessa ämnen - i takt med det 
moderna krigets tilltagande komplexitet - vidgas. Vi har redan 
noterat hur attacherna i S:t Petersburg i början av 1900-talet vid 
sidan av information om den militära utvecklingen i Ryssland, 
också ålades att rapportera om kommunikationsnätets utveck
ling. I texten till attacheinstruktionerna manifesteras denna ut
veckling främst i en långsam uppmjukning av förbudet mot 
rapportering kring politiska förhållanden. 

Under perioden 1885-1910 var detta förbud entydigt. Mili
tärattachen skulle befatta sig med den militära utvecklingen i 
värdlandet, och lämna den politiska rapporteringen åt diploma
terna. "Deremot är alla ärenden af politisk natur för denna 
befattning fullkomligt främmande och hvarje åtgörande i sådan 
riktning Eder uttryckeligen förbjuden" hette det i Brändströms 
instruktion från april 1885, liksom i Berlings från november 
1898. I Hedengrens instruktion från december 1900 har förbu
det kort och gott ändrats till: "Allt sysslan de med politik eller 
ärenden af politisk natur är Eder förbjudet." Leijonhufvuds 
instruktion från juli 1903 och Steuchs från september 1908 har 
samma formulering. 

I af Kleens instruktion från oktober 1910 märks dock en 
förändrad attityd. Han förbjöds liksom företrädarna att befatta 
sig med politisk rapportering, men endast "i vidare mån än som 
äger oafvisligt sammanhang med de åligganden hvilka enligt det 
ofvan sagda blifvit Eder anförtrodda." I Wachtmeisters instruk
tion ett år senare hade även frasen "som äger oafvisligt samman
hang med" utgått. 

Vilken vikt ska tillmätas iakttagelser av det här slaget? Även 
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om direkta kvarlevor från attacheinstruktionernas tillkomst inte 
har påträffats, tyder mycket på att den förändrade ordalydelsen 
faktiskt haft ett visst syfte. Vid en jämförelse med de instruk
tioner som senare utfärdades för militärattacheer vid andra be
skickningar, i Berlin och Wien 1912 och i Tokyo 1913, tycks 
rapporteringsansvaret också ha vidgats och förbudet mot politisk 
rapportering mjukats upp jämfört med tidigare instruktioners. 
Men formuleringen "som äger oafvisligt sammanhang med" 
finns fortfarande med. Det är först 1915 i militärattachens i 
London instruktion, som förbudet mot politisk rapportering i 
någon annan attacheinstruktion än den i S:t Petersburg enbart 
inskränks med orden "i vidare mån, än de åligganden, hvilka 
enligt det ovan sagda blivit Eder anförtrodda''.40 

Vissa brev växlade mellan utrikesavdelningen och militäratta
cheerna stöder också vår tolkning. I ett brev till af Kleen i 
november 1910 meddelar chefen för utrikesavdelningen Myhr
man, att instruktionen visserligen inte fått det utformning han 
önskat, men ändå måste betraktas som "ett fall framåt". Han 
framhåller också, rörande vissa synpunkter som af Kleens före
trädare Steuch framfört om det betänkliga i att ha speciella 
ämnesrubriker i registren för politiska rapporter när sådana 
stred mot instruktionens förbud, att numera "sistnämnda skäl 
med instruktionens delvis ändrade lydelse försvunnit."41 

Utan att grunda mitt påstående i en grundlig analys av atta
cherapporternas innehåll, anser jag uppmjukningen av förbudet 
mot politisk rapportering representera ett stadfästande av en 
redan utvecklad praxis. Det hade troligen visat sig omöjligt att 
ge en allsidig rapportering av den militära utvecklingen i ett 
land, utan att också dra in säkerhetspolitiska aspekter, försvars
frågans ställning i den inrikespolitiska debatten etc. Belysande 
är vissa brev från Falkman till militärattachen i Köpenhamn och 
Kristiania, major Ahlgren, vintern 1912. Med anledning av vissa 
militära beredskapshöjningar i de nordiska grannländerna upp
manas han att utan hänsyn till instruktionens bestämmelser 
inrapportera rykten bland diplomater och allmänna, militärpoli
tiska förhållanden. Falkman medger att "Du officiellt ej får 
befatta Dig med politik. Men här måste vi ju vara på vår vakt för 
att ej blifva överrumplade."42 
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Informaliseringen av de interna 
kommunikationerna 

Den tilltagande specialiseringen och organisatoriska sektionali
seringen inom en utvecklad underrättelseorganisation motver
kar verksamhetens huvudsyfte. Det blir allt svårare att smidigt 
cirkulera information. Den moderna byråkratins struktur mot
verkar i vissa avseenden innovation och kunskapsspridning. 
Inom en överlevnadsduglig underrättelseorganisation utvecklas 
därför enligt Wilensky en sorts informalitet, ett system för oreg
lementerade kontakter och överläggningar vid sidan av de offici
ella tjänstevägarna. Byråkratiseringsprocessen framtvingar alltså 
en lika stark trend mot avbyråkratisering. Genom att de var 
underordnade två byråkratiska strukturer samtidigt, den diplo
matiska och den militära, är militärattacheerna särskilt intres
santa att studera i detta sammanhang. De tidigare citerade 
attacheinstruktionerna ger belägg för att militärattacheväsendet 
med tiden underkastades en allt mer långtgående skriftlig regle
ring. 

I instruktionerna stadgades också att attacheerna skulle rap
portera till chefen för lantförsvarsdepartementet. Rapporterna 
skulle även tillställas beskickningschefen på platsen, som var 
militärattachens närmaste överordnade och därför skulle hållas 
underrättad. Generalstaben fick ta del av militärattacherappor
terna endast via lantförsvarsdepartementet, och i den utsträck
ning man där fann befogad. Det stadgades i instruktionerna att 
attachen var skyldig besvara förfrågningar och uppdrag från 
generalstaben, men utrymmet för direktkontakter mellan mili
tärattacheerna och generalstaben var ändå mycket begränsat. 
Hösten 1908 övertogs dock uppgiften att hålla löpande kontakt 
med militärattacheerna av stabens nybildade utrikesavdel
ning. 43 

D s k  handbreven blev nu den viktigaste vägen för attacheer
nas rapportering. Handbreven diariefördes som tjänsteskrivel
ser, men var adresserade till mottagaren personligen och i all
mänhet mindre formella i stilen än rapporterna till lantförsvars
ministern. Attacheerna mottog frågor och instruktioner i hand
brevsform, och rapporterade sina svar i handbrev adresserade till 
chefen för utrikesavdelningen. 
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1906 - före utrikesavdelningens tillkomst blev militäratta
chen i S:t Petersburg den förste militärattachen att rapportera 
genom handbrev. Attacheerna i Rom och Berlin insände hand
brev först 1910, attachen i Paris 1912. 

Handbrevskorrespondensen i S:t Petersburg tycks haft sin 
upprinnelse i vissa praktiska omständigheter. Generalstabens 
behov av i Sverige svåråtkomliga ryska kartor och militära fack
böcker ledde till att attachen i S:t Petersburg för egna pengar 
fick inhandla dessa, och sedan mot insändande av kvitto med 
jämna mellanrum utfå ersättning. Genom denna hantering eta
blerades täta direktkontakter mellan attachen och utrikesavdel
ningen. Redan under 1909 hade handbreven från S:t Petersburg 
blivit så frekventa att man började numrera dem. Deras andel av 
skrivelserna steg stadigt:44

år rapporter handbrev och meddelanden 

1908 6 12 

1910 16 61 

1912 23 20 

1914 35 31 

1916 3 62 

De enda avvikelserna i en vikande trend för andelen rapporter 
märks åren 1912-1914. En tänkbar förklaring kan vara växling
en på attacheposten 1912 (en liknande tendens märks 1911 - af 
Kleen tillträdde i oktober 1910), varefter det dröjt innan ny
komlingen hunnit utveckla samma kontaktnät i S:t Petersburg 
eller smidiga förtrolighet vis-å-vis utrikesavdelningens chef. Vad 
gäller siffran för 1914 bör påpekas, att 25 av de 35 rapporterna 
till statsrådet författats efter krigsutbrottet i augusti, och att 
siffrorna för detta år under fredliga förhållanden nog skulle 
anslutit bättre till huvudtrenden. 

Här och där i handbrevskorrespondensen manifesterar också 
brevskrivarna uppfattningen, att de genom denna form av med
delanden smidigare kan konferera med varandra. Under sin 
vistelse i Rom fick af Kleen rådet att endast rapportera till lant
försvarsdepartementet i de fall "frågans vikt och omfattning" 
gör den lämplig för en rapport och svaret ej var brådskande. 
Särskilt under senare hälften av 1911, då kapten Ludvig Falk-
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man fungerade som tillförordnad chef för utrikesavdelningen, 
sattes handbrevskontakterna i system. Till den nyinstallerade 
militärattachen i Köpenhamn och Kristiania, major G Ahlgren, 
skrev Falkman den 26 juni: 

"Jag vet ej, om Myhrman delgaf majoren det sätt för insändande 
af upplysningar af 'icke-rapportmessig' natur som praktiseras af 
öfriga militärattacheer. De ställas till afdelningschefen för gene
ralstabens utrikesafdelning ... Dessa rapporter komma generalsta
bens arbete till godo utan att hafva den officiella rapporterings
stämpeln, hvilken medför en kritisk granskning först i Utrikes
dept och sedan i Lantförsvarsdeptet innan de nå bestämmelseor
ten (den verkliga)."45 

Mellan af Kleens frånhälle i september 1911 och Wachtmeisters 
ankomst i februari 1912, stod militärattachebefattningen i S:t 
Petersburg obemannad. Falkman vände sig då till marinattachen 
vid beskickningen, kapten Otto Lybeck, med begäran om vissa 
upplysningar: 

"Du är ju ej officiellt armens medarbetare därför är det enligt 
min uppfattning mindre lämpligt för dig att insända "rapporter" 
till statsrådet. Den andra halfofficiella vägen genom meddelan
den eller rapporter till afdelningschefen vid utr afd lämpar sig 
deremot synnerligen väl." 

Även muntlig förmedling tycks ha begagnats under allt mer 
systematiska och planmässiga former. När militärattachen i Kö
penhamn och Kristiania med jämna rum reste mellan sina ackre
diteringsorter ville Falkman att han regelbundet skulle ta vägen 
över Stockholm för överläggningar.47

Även på andra områden inom underrättelsetjänsten synes vid 
denna tid en strävan att lösa problem internt inom generalsta
bens utrikesavdelning. När af Kleen sommaren 1911 bad om 500 
kr för organiserandet av ett krigstida underrättelseorganisation i 
S:t Petersburg, uppmanade Falkman honom att be chefen för 
generalstabens hemliga underrättelsebyrå (UB) om pengar: " ... så 
behöfves icke inblandning utifrån med thy åtföljande svårighe
ter. "48

Att militärattacheernas verksamhet efter 1911 på detta sätt 
kom att slutas allt mer inom generalstabens väggar, behöver 
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förvisso inte enbart vara utslag av en önskan att informalisera 
rapportvägar och motverka byråkrati. En annan förklaring skulle 
kunna sökas i periodens inrikespolitiska historia. Sedan den 
liberala regeringen Staaff tillträtt på hösten detta är, präglades ju 
relationerna mellan militärer och politiker i Sverige av minskade 
förtroende. Officerskårens engagemang på högerns sida i den 
stora försvarsstriden 1911-14 har grundligt belysts av forsk
ningen.49 För första gången någonsin var lantförsvarsministern 
inte fackman utan civil politiker, och därtill en mycket radikal 
sådan. Om generalstabsofficerarna i detta läge försökte undslip
pa civil insyn genom att kommunicera längs informella kanaler, 
vore detta inte förvånande. I vissa av Falkmans handbrev till 
militärattacheerna återfinns också skarpa utfall mot regeringen 
och t o m  uppmaningar att undanhålla information från politi
kerna och allmänheten. 50 

Men när ministären Staaff efterträtts av den konservativa 
ministären Hammarskjöld och lantförsvarsministern åter var yr
kesmilitär och generalstabsofficer, fortsatte handbrevens andel 
av militärattacheernas meddelanden att växa. Det är alltså rim
ligt att se denna utveckling mindre i ljuset av de civil-militära 
relationerna under perioden, än som en konsekvens av allt stela
re byråkratiska strukturer hos de militära institutionerna.51 

Avslutande diskussion 

Konsekvenserna på underrättelsetjänstens område av krigets 
industrialisering och officersyrkets professionalisering decenni
erna kring sekelskiftet 1900, har varit huvudproblemet för den
na undersökning. I detta syfte har de svenska militärattacheerna 
i S:t Petersburg 1885-1917 studerats. Som analysinstrument 
har Harald Wilenskys modell av underrättelsefunktionens ut
veckling i företag och organisationer begagnats. Enligt Wilensky 
kännetecknas den moderna underrrättelseorganisationen av att 
personal och organisation, liksom de producerade underrättel
serna, blir allt mer specialiserade. I denna utveckling mot större 
professionalism finns dock en fara för att organisationen sektio
naliseras och dess möjligheter att behandla och överblicka stora 
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mängder information försämras. I syfte att motverka detta upp
står därför inom organisationen informella nätverk, genom vilka 
informationsflödet kan fortsätta. 

I många avseenden har denna modell befunnits applicerbar på 
på de svenska militärattacheerna i S:t Petersburg och det militä
ra underrättelseväsendet i Sverige under perioden. Organisato
riskt och personellt blev verksamheten allt mer specialiserad, 
särskilt genom tillkomsten av en särskild utrikesavdelning vid 
generalstaben hösten 1908. En långsam förskjutning i meriterna 
kan också förmärkas bland de officerare som utsågs att vara mili
tärattacheer i S:t Petersburg mellan 1885 och 1917. De tidigare 
attacheerna hade världsvanan från tidigare utlandskommende
ringar som merit, för de senare var det den speciella erfarenhe
ten av Ryssland som stod i centrum. Även om först 1917 en 
attache utsågs vilken både hade ryska språkstudier vid krigshög
skolan, flera längre vistelser i landet samt lång tjänstgöring vid 
utrikesavdelningens ryska detalj bakom sig, hade långt dessför
innan åtminstone kunskaper i ryska språket blivit något av ett 
krav för posten. Ännu tidigare märks denna tendens bland de 
officerare som utsänds som attacheer under rysk-japanska kriget 
och balkankrigen. Deras enda gemensamma meriter är deras 
ryska språkkunskaper och erfarenhet från den ryska detaljen vid 
generalstaben. 

Vad gäller informationsproduktionen finns samma tendens 
till tilltagande specialisering. Bland de bearbetningar som upp
gjordes inom den ryska detaljen i skilda ämnen blev militärpoli
tiska och strategiska analyser, liksom allmänna översikter över 
utvecklingen under längre tidsperioder, allt sällsyntare. Militär
attacheinstruktionernas specifiering av vilka ämnen attachen 
skulle rapportera om blev också allt utförligare, och från 1908 
föreskrevs att varje rapport bara skulle behandla ett ämne. Detta 
för att möjliggöra rapporternas arkivering ämnesvis vid den ny
skapade utrikesavdelningen. I takt med att allt fler sektorer av 
samhällslivet uppfattades som intressanta ur militär synpunkt, 
försvagades samtidigt förbudet för militärattacheerna att rap
portera om politiska förhållanden. 

Det kunde också konstateras, att sedan utrikesavdelningen 
övertagit den löpande kontakten med militärattacheerna de mer 
informella handbreven trängde undan de officiella rapporterna 
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som den vanligaste rapporteringssättet. På detta sätt kunde före
trädare för generalstaben träda i direkt kontakt med militäratta
cheerna, utan att passera över lantförsvarsdepartementet. Ides
sa handbrev ges också visst belägg för, att de historiska aktörerna 
själva uppfattade handbreven som ett praktiskt och effektivt 
alternativ till de officiella kanalerna. 

Vår undersökning av de svenska militärattacheerna i S:t Pe
tersburg visar alltså, hur den militära professionaliseringen de
cennierna kring 1900 även kom att förändra underrättelseväsen
det. Medförde denna ökande specialisering också uppkomsten 
av ett särskilt skrå av underrättelsefunktionärer inom general
staben? En person som Carl Herslow - under 1910-talet verk
sam vid ryska detaljen, språkstipendiat i Ryssland och kurir till 
beskickningen i S:t Petersburg, under 20- och 30-talen rysklärare 
vid KHS och militärattache i Moskva, Warszawa och Berlin -
antyder uppkomsten av en särskild underrättelsekarriär inom 
det militära etablissemanget. Herslow verkar dock ha varit gans
ka unik. Edlund blev efter hemkomsten från Ryssland repetitör 
och hjälplärare i ryska vid KHS, Steuch chef för utrikesavdel
ningen, Claeson militärattache i Warszawa. Alla tre fick som 
sina nästa tjänstgöringar dock kommenderingar till regementen i
landsorten. 

En militärattachekommendering till S:t Petersburg var enligt 
af Kleens dagbok "smickrande nog ur militär synpunkt, och 
torde väl få räknas som en merit af betydelse."52 Underrättelse
verksamheten tycks dock inte ha åtnjutit något vidare anseende 
inom generalstaben. Falkman klagar över vissa avundsjuka in
sändare i (den militära fack-?) "pressen", enligt vilka en tjänst 
vid utrikesavdelningen borde anses som en negativ merit.53 An
svaret för den ryska detaljen lämnades i regel också till officerare 
utanför generalstaben, som i likhet med t ex Claeson vintertid 
kommenderades dit från regementen i landsorten. Man tycks ha 
oroat sig för att dessa kommenderingar kunde bli en väg för 
"ofrälse" att permanent uppehålla sig vid stabens huvudstation. 
Det framgår bl a av att chefen för utrikesavdelningen Myhrman 
av generalstabschefen Bildt våren 1909 hindrades från att anlita 
löjtnant Herin, I 2, för ett års tjänstgöring vid avdelningen. 
Herin hade läst ryska vid KHS, tjänstgjort vid ryska detaljen 
1904 och 1908 och bägge gångerna därefter vistats i Ryssland 
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med statsstöd, sista gången med det stora stipendiet om 3 000 
kr. Det kan tyckas att Herin vore väl kvalificerad, men Bildt 
hade generellt uttalat sig mot långvariga kommenderingar vid 
utrikesavdelningen och Herin anställdes heller inte. 54 

Även om den svenska krigsmaktens underrättelseväsende mo
derniserades under perioden 1885-1917, satte alltså prestige
hänsyn och hierarkiska förhållanden inom generalstaben vissa 
gränser för möjligheterna till en effektiv och kompetent under
rättelsetjänst. 

Bilaga 

Chef er för militärstatistiska avdelningen 

PC Fries 1873-1884 
E F von der Lancken 1884-1893 
J G Wikander 1893-1898 
L H Tingsten 1898 
JAM Blomstedt 1898-1900 
L H Tingsten 1900-1902 
PR Hasselrot 1902-1906 
T G Nyström 1906-1908 

Chef er för utrikesavdelningen 

S G L Myhrman 1908-1911 
P L T Falkman 1911-1912 (tf) 
AH Steuch 1912-1914 
0 M Francke 1915-1920 

Militärattacheer i S:t Petersburg 

P H E Brändström 1885-1991 
A O F von Arbin 1891-1898 
C E Berling 1898-1900 
D Hedengren 1901-1903 
C G Leijonhufvud 1903-1906 
AH Steuch 1907-1910 
E af Kleen 1910-1911 
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C CA Wachtmeister 1911-1917 
A Claeson 1917-1918 

Marinattacheer i S:t Petersburg 

G Dyrssen 1891-1896 
A Ekström 1896-1902 
G T Kraak 1902-1905 
0 E Lybeck 1906-1911 
G R Starck 1911-1913 
G D W Lilliehök 1914-1918 
HO Elliot 1918 

Chefer för UB 

EK W Söderhjelm 1907-1910 
H R Låftman 1910-1914 
E G af Edholm 1914-16 

Personal vid generalstabens ryska detalj 

1883 Nordensvan 
1884 Bildt, Peterson 
1885-1890 Peterson 
1890-1891 Mörcke 
1891-1901 Peterson 
1901 Stålhane, Lyström 
1902-1903 Edlund, Hegardt, Stålhane 
1904 Edlund, Herin, Klingenstierna, Salwen, Stenfelt, Sydow, 

W achtmeister 
1905 Hallgren, Sydow 
1906 Edlund, Sydow, Tham, Wernstedt 
1907 Edlund, Myhrman, Salwen 
1908 Claeson, Henning, Herin, Myhrman, Sydow, Tham, 

Wernstedt 
1909 Anden, Henning, Holmquist, Myhrman, Tham, Wallin, 

Wernstedt 
1910 Anden, Hallström, Henning, Salwen, Wallin 
1911 Claeson, Hallström, Henning, Rydeberg, Salwen, Wallin 
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1912 Bredberg, Schmidt, Brillioth, Krusenstierna, Berggren, 
Herslow, Rydeberg, Salwen, Wattrang, 

1913 Hellgren, Claeson Salwen, Halvorsen, Herslow, Rappe, 
Frisell, Arbin, Wattrang 

1914 Arbin, Frisell, Berggren, Wattrang, Claeson, Breitholtz, 
Erici, Ehrenborg, Hallström 

1915 Herslow, Claeson, Hallström, Rehnberg, Bratt 
1916 Bratt, Claeson, Hallström, Gadd, Herslow, Essen 
1917 Rehnberg, Claeson, Herslow, Holmgren, Lagerlöf, Lindfors 

Stipendiater i Ryssland 1901-1910 

1901 Edlund 
1902 Hegardt, Tham 
1903 Hjalmarson, Sydow, Ytterberg, Berggren, Schrewelius, Ek 
1904 Hallgren, Anden, Herin, Billman, Lindencrona 
1905 Salwen, Sydow, Henning, Wernstedt 
1906 Stenfelt, Planting-Gyllenbåga, von Schwerin 
1907 Wallin, Tham, Claeson, Holmgren, Salmen 
1908 Herin, Hedendahl, Wallin, Tham, Claeson, Holmquist 
1909 Berggren, von Hofsten, Salwen, Lindholmer, Sundell 
1910 Billman, Claeson, Hedendahl 
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Noter 

1 För en presentation av debatten kring professionalisering, och militär sådan i 
synnerhet, se Borell, Klas: Disciplinära strategier

Å
Uppsala 1989, s 13-19. 

Litteraturhänvisningar ges även hos Bernström, ke: Officerskår i förvand
ling. Den svenska armeofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgörings
förhållanden från 1860-talet fram till 1920, Stockholm 1988, s 7 not 11. 

2 Johansson, Alf W: Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från 
Napoleontiden till andra världskrigets slut, Kristianstad 1989, s 69 

3 Vissa mera fristående undersökningar har gjorts av militärattacheväsendets 
uppkomst och utveckling. I Sverige har Kjell Emanuelsson berört ämnet i sin 
avhandling Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905, Lund 1980 
(s 100-103). Inom ramen för Delegationens för Militärhistorisk Forskning 
projekt om svenskt försvar och utländska impulser 1850-1945 har Emanu
elsson vid ett militärhistoriskt seminarium på I 1 i Kungsängen i juni 1988, 
även presenterat ett utkast i stencilform - The Swedish Military Attaches 
1870-1914. 

4 Wilensky, Harold: Social Intelligence, New York, 1967. 
5 För en introduktion se Nybom, Thorsten & Torstendahl, Rolf (red): Byrå

kratisering och maktfördelning, Lund 1989 
6 Wilensky: kap 2. 
7 Thullberg, Per: Krigsmaktens högsta ledning 1895-1920. Från konungslig 

makt till parlamentarisk kontroll och professionell ledning, Lund 1986, s 9-10 
för en definition av lantförsvarsdepartementets ställning i det militära led
ningssystemet. 

8 För en uttömmande redogörelse för armens utbildnings- och befordrings
gång se Bernström s 137-307. 
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9 SFS nr 87 1873, citerad efter Generalstaben 1873 - 1923, en minnesskrift,
Stockholm 1923 s 66 

10 Ibid s 93 
11 Vagts, Alfred: The Military Attache, Princeton N J 1967, s 18; Emanuelsson, 

Kjell: Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905. Dess organisa
tions- och verksamhetsförändring, Lund 1980 s 98; citat efter Gihl, Torsten: 
"Utrikesförvaltningen från 1809 till närvarande tid" i Den svenska utrikes
förvaltningens historia, Uppsala 1935, s 447. 

12 Generalstabens utrikesavdelning {GstU): B III vol.l , Myhrman till Kleen 
23/11 -08. 

13 Rosell, Lennart: "Sveriges lantförsvar 1873-1906", i Meddelanden från
Krigsarkivet IX, Stockholm 1982; Holmen, Hans: Försvar och samhällsför
ändring. Avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 1880-1925, Göteborg 
1985; Cronenberg, Arvid: "Säkerhetspolitik och krigsplanering. Huvudlinjer 
i armens operativa planering 1906-1945" i Hugemark, Bo: Neutralitet och 
försvar. Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985, Stockholm 1986 

14 Återgivet i Krigvetenskapsakademins Tidskrift nr 13, juli 1877. 
15 Ingen av de officerare i 1912 års stora språkenkät, vilka som sin enda 

undervisning i ryska uppgivit aspiranttiden vid Generalstaben, säger sig ha 
färdigheter i både tal, läsning och skrivning eller klassar sina kunskaper som 
mer än "försvarliga". 

16 KHS arkiv, ibid: protokoll 913, 16/3 1903; protokoll 8/10, Förslag till under
visningsstadga i korrektur november 1904. 

17 Kungl.Krigshögskolan 1878-1928. En minnesskrift, Stockholm 1928, s 98 
(Torsten Söderquist). 

18 GstU: serie B IV vol.l "Utgående skrivelser". Förutom generalstabens sti
pendier fanns statliga pengar för officerares och indendenters utlandsstudi
er att tillgå. I LKE:s arkiv, serie F V: vol. "dossierer omfattande mindre 
ärenden 1875-1937" finns förteckningar över de officerare som åren 1901-
1910 uppburit någon form av statsstöd under sin vistelse i Ryssland. Följan
de antal hade åtminstone tre månaders vistelse å 300 kr helt täckt: 1901 1, 
1902 1, 1903 2, 1904 2, 1905 3, 1906 2, 1907 5, 1908 6, 1909 3, 1910 1. Mot 
slutet av perioden kom nämligen en allt större del av den disponibla sum
man att bindas upp för att hålla militärattacheer på olika orter, vilka inte 
finansierades via UD:s budget. I en odaterad PM som bör härröra från tiden 
kring 1910 sägs, att stipendierna kan sökas av dem som studerat ryska vid 
KHS och eventuellt senare vid generalstaben, samt visat god språklig färdig
het och kännedom om den ryska härordningen. Möjligheten att söka det 
högre Rysslandsstipendiet å 400 kr/mån. under minst ett år stod öppen för 
dem som väl tillgodogjort sig det lägre stipendiet. Viselsen kunde delas upp 
på kortare perioder, men möjligheten fanns att få ledigt även under rege
mentsövningarna. Från 1900 fanns vid Norrbottens regemente också ett 
finskt stipendium, som varje år gav en officer möjlighet att studera finska i 
Finland (kungligt brev 6/7 1900). 

19 Lantförsvarsdepartementet, hemliga arkivet: serie E I:3, H 166 
20 Lindberg, Folke: Den svenska utrikespolitikens historia 1872-1914, Stock

holm 1958, s 135. Torbacke, Jarl: "Försvaret främst", tre studier till borg
gårdskrisens problematik, Stockholm 1983, s 32f. 

21 Torbacke: s 36. 
22 Källorna till kunskap om officerarnas tysklandsresor är i Torbackes under

sökning de tillståndsansökningar de resande måste skicka till lantförsvars
ministern, och som bevarats i UD:s arkiv, 1902 års dossiersystem ( vol 2703 
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innehåller ansökningar rörande Ryssland). Personal i krigsmakten var skyl
dig att begära tillstånd för utlandsresor. Gick resan till Ryssland eller 
Finland, var man dessutom -skyldig att under vistelsen där hålla svenska 
beskickningen i S:t Petersburg underrättad om sin adress. Officerare som 
passerade S:t Petersburg var från 1911 även skyldiga att personligen anmäla 
sig på beskickningen "för att mottaga till Sverige eller till ryska orter 
adresserade försändelser, hvilkas befordrande med posten beskickningen 
önskar undvika." Det går dock inte att direkt bland ansökningshandlingar
na skilja studieresor från vanlig turism, eller att utifrån antalet beviljade 
tillstånd avgöra hur många resor som verkligen företagits. Vidare kan ett 
visst bortfall konstateras. Så t ex saknas ansökningar från en del personer 
som i matrikeln i verket Generalstaben ... uppges ha företagit studieresor till 
Ryssland. Bland de bevarade ansökningarna finns de vilkas syfte angivits 
som bröllop, privata angelägenheter, idrottstävlingar, arkivstudier, ballong
segling etc. Den angivp.a reslängden varierar från ett par dagar till ett par år. 
Det genomsnittliga antalet resor skulle enligt detta material haft följande 
minst sagt dynamiska utveckling: 1897-1901 1,6 1902-1906 7 1907-1911 
63,2 För våra syften meningsfulla analyser låter sig knappast göras utifrån 
dessa siffror. Nästan samtliga i 1912 års enkät upptagna resor var på flera 
månader och kombinerade med språkutbildning. Ingen gick enbart till Fin
land. Till de i enkäten redovisade har jag lagt ett fåtal resor som funnits 
medtagna i generalstabsverkets personalmatrikel men inte i enkätsvaren. I 
denna statistik saknas å andra sidan eventuella resenärer som hade dött 
eller hade tagit avsked 1912, liksom icke-rysktalande. 

23 Med undantag för kapten C G Grill vid fortifikationen, som mottogs vid en 
ingenjörbataljon i Kiev sommaren 1897, och attachen vid svenska beskick
ningen i S:t Petersburg reservlöjtnanten Fredrik Gyllensvärd, som tjänst
gjorde en tid vid Semenovska gardet 1901, så tjänstgjorde inga svenska 
officerare vid ryska förband under perioden. När kapten Bendz 1903 av sin 
ryske militärattachekollega från 1898 års spansk-amerikanska krig inbjudits 
att tillbringa någon tid vid dennes regemente men på grund av penningbrist 
tvingats inställa sin resa, uttalade både UD och LKE sin lättnad. Den ryske 
officeren hade nämligen uttryckt önskemål om en motsvarande inbjudan 
från Sverige (UD: vol.2703 a). En framställan av löjtnant Lindholmer vid 
Jönköpings regemente 1909 om att få studera det ryska infanteriets exercis 
och skjututbildning blev inte direkt avstyrkt av dåvarande militärattachen i 
S:t Petersburg kapten Steuch. I ett brev till chefen för LKE överste Sundin 
hänvisade emellertid Steuch dels till uttalanden av Sundins företrädare 
Hult från hösten 1907, om att kung Oscar var emot svenska officerares 
tjänstgöring vid ryska regementen då detta skulle tvinga Sverige att ta emot 
ryska officerare. Dels till ett uttalande av ministern i S:t Petersburg general 
Brändström: "Generalen var principiellt emot att svenska officerare tjänst
gjorde vid främmande armeer, den svenska armen ställde sig därigenom i 
paritet med de exotiska folkens. Själv hade Steuch förklarat för alla officera
re som vistats i Ryssland för språkstudier och som bett beskickningen 
undersöka möjligheterna att ordna anställningar vid ryska armen, att såda
na inte vore förenliga med Sveriges intressen. Lindholmer erhöll mycket 
riktigt ett Rysslandsstipendium men ingen kommendering till ryska armen. 
(LKE: serie F V, "Dossierer omfattande mindre ärenden 1875-1937", brev 
från Steuch 16-3/7 1909 till chefen för LKE). I en V PM från november 
1911, "angående önskvärdheten af vissa kommenderingar till utländska 
armeer" sammanfattade kaptenen vid utrikesavdelningen Ludvig Falkman 
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situationen. Att man i många år undvikit att göra framställningar om 
militära studier vid den ryska armen, hade visserligen haft beklagliga följder 
för kännedomen om den ryska armen, men för att slippa ta emot ryssar 
borde man undvika sådana framställningar också i framtiden. På senare tid 
hade ryska officerare ändå företagit täta besök vid svenska militära anlägg
ningar och skolor, ofta genom ecklesiastikdepartementets förmedling. För 
att hävda reciprocitetsprincipen borde generalstaben nu göra framställning
ar för svenska officerare att få besöka ryska regementen. Genom den ökända 
ryska hemlighetsfullheten kunde man inte vänta att dessa besök skulle ge 
särskilt mycket nya kunskaper, men det skulle säkert ha "en moralisk 
verkan på ryssarna. De få nämeligen därigenom se, att vi ej äro sinnade att i 
längden visa dem tillmötesgående i alla väder utan tanke på förtjänst" 
(GstU, serie B IV, vol l, "Utgående skrivelser"). 

24 GstU: B III, vol I: Falkman till Lybeck 8/11 1911. Att dylikt "obesvärat 
observerande" ändå förekom och ibland skapade en hel del problem framgår 
tex av Herslow, Carl: Moskva - Berlin - Warszawa, Stockholm 1946 s 14f. 
Det var troligen den där beskrivna händelsen som föranledde krigsminister 
Bergström att i december 1911 utfärda en sträng uppmaning till armens 
officerare att under vistelse i Ryssland undvika varje uppträdande som 
kunde väcka befolkningens misstänksamhet. 

25 Emanuelsson 1980, kap 4; Gihl s 445; Lauren, Paul G: Diplomats and 
Bureaucrats: the first institutional responses to twentieth-century dipolomacy 
in France and Germany, Stanford, Calif 1976, 44-68, 100-107, 137-145; 
Steiner, Zarah: The Foreign Oflice and Foreign Policy, 1898-1914, Cambrid
ge 1969, s 16-23. För dessa förändringar analyserade i ett samhällsteore
tiskt perspektiv - se Larsson, Jan: "Svensk exportindustri och utrikes
förvaltning kring sekelskiftet" i HT 1976:3; Kilander, SvenBjörn: Censur 
och propaganda. Svensk informationspolitik under 1900-talets första decenni
er, Uppsala 1981; Lindberg, Anders: Småstat mot stormakt. Beslutssystemet 
vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat, Lund 
1983 

26 Se GstU: serie B III, vol l, "koncept till handbrev 1908-1917", t ex brev från 
Myhrman till Linder 15/3 1910. Se även det med tanke på den ryska 
underrättelsetjänsten något kryptiskt formulerade brevet från Myhrman till 
Steuch 5/3 1910: " ... skulle du snarast vilja säga mig, om du anser Erland 
Romare lämplig för en svårare plats än han nu har: detta blott om det slår 
slint med de som nu äro på tal." 

21 GstU: B III vol l ,  brev Myhrman - af Kleen 1/4 1910. 
28 Ibid. Falkman till Lybeck 8/11 1911: "Wachtmeister får säkerligen mycket 

svårt under rätt lång tid. Det var synd då ej general B ville nappa på 
Henning såsom honorärattache. För mig är det ofattligt att man afsäger sig 
extra och fullt användbar men samtidigt billig arbetskraft." ibid. 17111 
1911: " ... en militärattache ska väl ej uteslutande inhämta sitt vetande bland 
diplomater och officerare. Wactmeister kan ej ryska." Jfr även Falkman till
marinattachen kapten Starck 16/1 1912, där han klagar över att Wachtmeis
ter ännu inte infunnit sig vid utrikesavdelningen för förberedelser. 

29 Att kretsar inom GstU ansåg studier av den bulgariska armen vara en 
framkomlig väg för att få förstahandserfarenhet av den ryska armen, fram
går av Falkmans promemoria från november 1911 "angående önskvärdhe
ten af vissa kommenderingar till utländska armeer". Den bulgariska armen, 
som hade grundats av ryska officerare efter befrielsen 1878, slculle i sin 
utbildning och sitt taktiska uppträdande vara en mer eller mindre trogen 
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kopia av den ryska. De bulgariska generalstabsofficerarna var utbildade vid 
den ryska Nikolaiakademin, och kunde man utverka tillstånd för en svensk 
officer att tjänstgöra en kortare tid vid den bulgariska generalstaben skulle 
denne med lite smidighet kunna kopiera någon bulgarisk kollegas föreläs
ningsanteckningar (GstU: serie B IV, vol l ,  "Utgående skrivelser"). 

30 UD: vol 1122 a (Edlunds och Hegardts instruktioner) och vol 1130 (Lin
dencronas och andra balkankrigsattacheers ). Om ryskkunskaper som motiv 
för utsändande av Edlund se t ex skrivelse från utrikesminister Lagerheim 
till beskickningen i S:t Petersburg 27/2 1904; skrivelse från ministern i S:t 
Petersburg Gyldenstolpe till utrikesminister Lagerheim 12/2 1904 ( vol 
1122a). Se även Norberg, Erik: "Balkankriget och Sveriges försvar" i Utrikes
politik och historia: festskrift till Wilhelm M Carlgren den 7 maj 1987, 
Stockholm 1987. 

31 För en översikt över dessa bearbetningar se GstU: serie F I, vol 3. 
32 Begreppen säkerhetspolitisk och strategisk har jag använt i samma betydelse 

som Hans Holmen gjort i sin analys av periodens försvarsdebatt (Holmen s 
17): "Säkerhetspolitiska argument innehåller uttalanden om Sveriges för
hållande till Ryssland, Tyskland och de nordiska grannländerna, samt utta· 
landen om alliansfrihet, neutralitet och folkrätt. Strategiska argument inne
håller uttalanden om försvarets disponering och användning, avvägningen 
mellan försvarets olika delar och deras användande i förhållande till varand-
ra .. " 

33 UD: vol 2680, mappen "militärattacheernas instruktioner 1908-." En inven
tering (baserad på innehållsbeskrivningarna i "förteckning över militäratta
cheernas rapporter 1856-1926" GstU, fd hemliga arkivet: serie D, vol l) av 
de rapporter, handbrev och meddelanden som de olika militärattacheerna i 
S:t Petersburg insände till LKE och generalstaben, visar på följande andel 
skrivelser behandlande mer än ett ämne: 

attache antal rapporter/ varav med mer 
handbrev/meddelanden än ett ämne (c:a 0/o) 

Brandström 
(1885-91) 48 14 (29 O/o) 
von Arbin 
(1891-98) 139 79 (57%) 
Berling 
(1898-1900) 15 6 (40%) 
Hedengren 
(1901-03) 24 18 (66%) 
Leijonhufvud 
(1903-06) 60 45 (66%) 
Steuch 
(1907-10) 131 16 (12%) 
af Kleen 
(1910-11) 73 8 (11 O/o) 
Wachtmeister 
(1911-17) 258 139 (54%) 
Claeson 
(1917-1918) 33 24 (730/o) 

Som synes är det omöjligt att hävda någon entydig trend i enlighet med 
Wilenskys prognoser på basis av detta material. Två dramatiska språng låter 
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sig dock urskiljas: vid Steuchs tillträde 1907 (andelen skrivelser behandlande 
mer än ett ämne sjunker från 66 till 120/o), och Wachtmeisters 1912 (ande
len stiger från 11 till 54 %). Det är under Steuchs tid som de nya registerprin
ciperna införs Qfr Steuchs instruktion av den 18 /9 1908 i beskickningen i S:t 
Petersburgs arkiv, bunt 145, mappen "militärattacheernas instruktioner"). 
Under W achtmeisters tid i S:t Petersburg är andelen skrivelser innehållande 
upplysningar om mer än ett ämne fram till augusti 1914 på en ännu lägre 
nivå (4 av 83, c:a 5%), men efter första världskrigets utbrott i augusti 1914 
skjuter den i höjden. Världskriget kan troligen förklara den stigande andelen 
"blandade" skrivelser. En stor del av rapporteringen handlade då om att 
förmedla knapphändiga nyheter eller ryktesuppgifter kring krigsutveckling
en. Denna rapportering lät sig inte "stoppas in" i registren vid utrikesavdel
ningen. 

34 GstU: B III vol.l ,  Myhrman till Steuch 25/5 -10. 
35 Instruktioner för von Arbin och Claeson har ej kunnat återfinnas. Eventu

ellt utfärdades aldrig någon för den förstnämnde. I konseljakten rörande 
von Arbins utnämning används inte den gängse frasen, att den nyutnämnde 
attachen av chefen för lantförsvarsdepartementet haft "att undfå instruk
tion" (UD: vol 372, mappen "von Arbin"). 

36 UD, vol 375a mappen "Berling", vol 399, mappen "Hedengren". 
37 UD, vol 408, mappen "Leijonhufvud"; vol 406, mappen "af Kleen." 
38 UD, vol 2680, instruktioner för Steuch till Berlin 1906, för Amundson till 

Paris 1911. 
39 Lindberg, s 60; Cronenberg, Arvid: "Från Karlsborg till Boden" i Boden. 

Fästningen - Garnisonen - Samhället Västervik 1990. Jfr även Polvinen, 
Tuomo: Die Finnische Eisenbahnen in den Militärische und Politische Planen 
Russ/ands vor dem Ersten Weltkrieg, Helsinki 1962, s 26l f. 

40 UD: vol 2680 
41 GstU: B III vol l ,  Myhrman till af Kleen 8/11 1910. 
42 GstU: B III vol. l ,  Falkman till Ahlgren 24/1 1912. Se även ibid. 1/2, och 

Falkman till militärattachen i Berlin, Schenfelt, 24/1 d.å. 
43 Ibid: se brev från Myhrman till af Kleen 23/11 1908 
44 Efter GstU, serie D, vol l 
45 GstU, serie B III, vol 1: Falkman till Ahlgren 26/6 1911. 
46 lbid. Falkman till Lybeck 11/10 -11. 
47 Här straffade sig dock informaliteten. Militärattachen Ahlgren fick problem 

att få de extra reskostnaderna godkända av lantförsvarsministern, den spar
samme David Bergström. Eftersom de skrivelser från Ahlgren till Falkman 
som hade kunnat styrka behovet av resa över Stockholm var märkta "förtro
ligt", hade de inte diarieförts i LKE och kunde alltså inte uppvisas för 
statsrådet. Ibid: Falkman till Ahlgren 22/1 -12. 

48 Ibid: Falkman till Myhrman; Falkman till af Kleen 24/7 1911. 
49 Torbacke: fr a s 43-115; Nyman, Olle: Högern och kungamakten 1911-

1914. Ur borggårdskrisens förhistoria, Uppsala 1957, s 144-183; Elvander 
Nils: Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idedebatt i Sverige 
1865-1922, Uppsala 1961, s 415-435. 

50 Attachen i Köpenhamn och Kristiania Ahlgren uppmanas t ex att vänta 
med att publicera en påtänkt bok om den svaga danska armen: "Allt hvad 
som ej är bättre än hvad vi hafva, anser jag böra gömmas undan tills dess 
jakobinernas civila försvarskommission slutfört sitt arbete"(GstU, serie B 
III, vol l :  Falkman till Ahlgren 1/11 -11). 

51 Att handbreven just under Falkmans tid ofta kommit att rymma utrerade 
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dagspolitiska kommentarer, kan till en del nog förklaras genom mannen 
själv. Hans syrligheter drabbade den politiska makten också under den 
konservativa ministären Lindman: Ibid: Falkman till attachen i Berlin Lind 
af Hage by 12/6 -11: Han uppmanar denne att inte i sina rapporter alltför 
ogenerat kontrastera den svenska opinionens ljumhet i försvarsfrågan med 
det tyska folkets offervillighet, "som du ju ej får syssla med politik och ... 
rapporter uti dylika ämnen möjligen på vissa håll kunna anses som politiska. 
Vårt arma fosterland]"; lbid: Falkman till Ahlgren, daterat sept -11: Han 
uppmanar Ahlgren att utförligt rapportera om nyligen timade soldatmyteri
er i den norska armen. Regeringen ska nämligen för den instundande 
riksdagen lägga fram ett nytt förslag till krigslagar, enligt Falkman "i frasli
beral och 'human' form ... Kanske uppträdandena i 'broderlandet' kunna 
bringa en del människor till förnuft... Dylik litteratur torde nämligen vara 
synnerligen läsvärd för vissa höga vederbörande] Ju grällare färger du använ
der - desto bättre]" Även kritiska omdömen om generalstabschefen Bildt 
vädrades tämligen ogenerat i Falkmans skrivelser - se Ibid: Falkman till 
Ahlgren 30/1 -12: (om Bildt och frågan om Ahlgrens befogenhet att göra 
resan Kristiania-Köpenhamn över Stockholm): "Du känner inte 'mannen'. 
Har han en gång sagt A så är det i 9 fall af 10 ej tänkbart att få honom säga B. 
På ett år torde man knappast åter kunna upptaga saken till dryftande ... " 

52 Erland af Kleens dagbok 10/4 1910. Jag vill tacka ambassadör Erland Kleen, 
Stockholm, som ställt dagboken till mitt förfogande. 

53 GstU: B III vol.l , Falkman till Ahlgren 16/1 -12. 
54 GstU: B III vol.l , Myhrman till Herin 19/3 1909. 
55 Bratt, Karl Axel: I krigarens lovliga avsikt, Stockholm 1952, s 92. 
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Krigshoten mot Sverige 
under första världskriget 
Hakan Leche 

En systematisk redogörelse för de faror som under första världs
kriget uppkom för att Sverige skulle bli indraget i kriget har 
veterligen icke tidigare lagts fram. Ämnet skall behandlas i föl
jande studie. 

Krigsutbrott och neutralitetsförsäkringar 

Krigsutbrottet den 1 augusti 1914 vållade stor oro bland den 
svenska allmänheten. Gemene man föreställde sig att Sverige 
skulle bli anfallet, en uppfattning som fått grogrund genom att 
"den ryska faran" ofta framhävts i försvarspropagandan. Men 
även inom regeringen trodde man att landet var hotat. Själve 
statsminister Hammarskjöld uttalade farhågor för att ryssarna 
genom en kupp skulle taga Bodens fästning och yrkade på all
män mobilisering. På inrådan av generalstabschefen Bildt - som 
kallats till konseljen - avstyrdes dock sådan. 1

I själva verket förelåg ingen omedelbar krigsfara. På rysk sida 
hade man respekt för Sveriges försvarsväsen till lands och sjöss. 
Inom ryska generalstaben gjordes bedömningen att en förenad 
invasion av svenska och tyska trupper i Finland jämsides med en 
finsk folkresning kunde innebära ett allvarligt hot mot S:t Pe
tersburg och inverka menligt på läget i stort. Ryssland ville 
därför icke dra in Sverige i kriget. 2

I London och S:t Petersburg fruktade man i stället att Sverige 
självmant skulle sluta upp på Tysklands sida. Vissa uttalanden 
av utrikesminister K A Wallenberg den 2-3 augusti till de 
brittiska, ryska och tyska sändebuden i Stockholm att Sveriges 
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hållning kunde bli beroende av om England kom med i kriget 
eller inte vållade viss oro. De upprepade neutralitetsförsäkringar 
som strax därefter avgavs av den svenska statsledningen liksom 
en överenskommelse mellan Sverige och Norge angående neu
tralitetens upprätthållande verkade emellertid lugnande. Att 
Sverige icke avsåg deltaga i kriget underströks vidare av de 
begränsade beredskapsåtgärderna, vilka - såvitt angick armen -
endast bestod av partiell mobilisering. 3

Sveriges fasta åstundan att bevara neutraliteten blev ytterliga
re bekräftad genom den samverkan med de båda övriga nordiska 
länderna som i fortsättningen etablerades för att stärka läget 
gentemot de krigförande makterna. Det nordiska trekungamöte 
som på initiativ av Gustaf V ägde rum i Malmö den 1 december 
1914 ådagalade utåt på ett lyckligt sätt Sveriges, Norges och 
Danmarks gemensamma vilja att hålla sig utanför kriget. Ett 
nytt sådant möte mellan de tre monarkerna följde tre år senare i 
Kristiania. 

Sverige hade under första världskriget verkligen militärt stöd 
för att kunna hävda sin neutralitet. Försvarsreformen 1901 med 
bl a ökad övningstid för de värnpliktiga, den successiva upprust
ning och det målmedvetna utbildningsarbete som därefter skett 
både inom armen och marinen, bondetåget samt antagandet av 
1914 års härordning hade icke kunnat undgå att göra intryck 
utomlands och gav försvaret också en icke oväsentlig reell styr
ka. 

Av operationerna föranledda krigshot 

Ändå var freden för vår del icke alldeles säker. Redan vid krigs
utbrottet kunde incidenter inträffa som ledde till krig. Mycket 
omskrivet har blivit ett av chefen för ryska östersjöflottan amiral 
Nikolaj von Essen planlagt anfallsföretag.4 Enligt planen skulle 
en jagarstyrka sättas in mot inloppen till Stockholms skärgård, 
beskjuta kusten, förstöra fyrar, lotsstationer m m  samt lägga ut 
minor i inloppen. Huvuddelen av flottan skulle ingripa mot den 
del av svenska kustflottan som antogs befinna sig vid Fårösund 
och tvinga den att dra sig tillbaka till Karlskrona, där den skulle 
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stanna kvar under hela den tid kriget mellan Ryssland och 
Tyskland varade. 

Amiral von Essen hade informerats om osäkerheten i Sveriges 
hållning. Han hade försetts med vidsträckta befogenheter och 
var offensivt lagd. De motiv han åberopade för sina avsikter var 
att Sverige visserligen förklarat sig neutralt men att landet lika
fullt varit skådeplatsen för en rad manifestationer i ändamål att 
få nationen att gripa till vapen mot Ryssland. På grundval av 
inkomna rapporter befarade han att svenska och tyska flottstyr
kor skulle förena sig i Östersjön för angrepp mot ryska flottenhe
ter och hamnar, och han ville nu förekomma detta. 

Företaget sattes igång så tillvida att huvuddelen av flottan 
löpte ut. En sambandsofficer lämnades kvar i Helsingfors för att 
underrätta högsta krigsledningen om operationen. När överbe
fälhavaren storfust Nikolaj Nikolajevitj fick kännedom om den
na inhiberade han omedelbart företaget. Han förbjöd varje of
fensiv operation och betonade att flottans huvuduppgift var S:t 
Petersburgs försvar, vilket fordrade dess ständiga närvaro i Fins
ka viken. 

Amiral von Essens framstöt mot Fårösund skulle dock inte ha 
fått några allvarliga följder eftersom ingen del av svenska flottan 
befann sig där. Måhända hade utvecklingen blivit en annan om 
jagaranfallet mot Stockholms skärgård utförts. 

Senare under kriget skulle det vid flera tillfällen uppkomma 
betydligt allvarligare hot mot Sverige, ett av dem efter årsskiftet 
1914/15. 

Den ryska armen hade i krigets början blivit illa åtgången av 
tyskarna och förlorat mängder av materiel. Ryssland förfogade 
visserligen ännu över avsevärda personella resurser men bristen 
på vapen och ammunition var avsevärd och man räknade inte 
med att landet i långa loppet skulle kunna producera erforderli
ga kvantiteter krigsmateriel. För de allierade var det därför 
angeläget att få slut på kriget innan Ryssland var krossat. Då 
emellertid fronten i väster var låst genom ställningskriget upp
kom inom den brittiska krigsledningen tanken på ett anfall mot 
endera av motståndarens flanker, den norra eller södra. Anfallet 
skulle i första hand ha till syfte att åstadkomma direkt kontakt 
mellan västmakterna och Ryssland. 

Lyckades den brittiska flottan tränga in i Östersjön och de 
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allierade få herravälde över detta vatten skulle den eftersträvade 
kontakten vinnas. Tyskland skulle vidare bli totalt blockerat och 
utsatt för det ständiga hotet av en rysk invasion från sjösidan. 5 

En dylik plan hade emellertid inneburit att de allierade dragit 
in Holland, Danmark, Norge och Sverige i kriget. De skulle -
som Winston Churchill uttryckt saken - då fått möta små, men 
stolta och kultiverade folk som förklarat sig vilja vara neutrala 
och var beredda att försvara neutraliteten. Dessa länder skulle 
svårligen kunnat förmås medverka i ett krig mot Tyskland.6 

I söder låg saken annorlunda till. Det svaga, söndrade och illa 
organiserade Turkiet - som genom ett hemligt avtal efter krigs
utbrottet trätt i förbund med Tyskland hade i november 1914 
förklarat de allierade krig, och där var det sålunda fritt fram att 
anfalla. Vid en framstöt mot Turkiet kunde man också räkna 
med bistånd av vissa balkanstater och Italien. 

På grundval av detta bedömande igångsatte brittiska och 
franska stridskrafter under vintern 1915 ett anfall mot Gallipoli
halvön för att forcera Dardanellerna. I maj samma år uppsade 
Italien förbundet med Österrike och Tyskland samt förklarade 
Österrike krig. 7 För vår del var därmed krigsfaran denna gång 
över. 

I Sverige hade beredskapsåtgärderna naturligen anpassats ef
ter de bedömda krigshoten. Vid krigsutbrottet hade lantförsva
ret koncentrerats främst till de södra och sydöstra delarna av 
landet, områden som genom sitt läge närmast kontinenten kun
de antas bli särskilt berörda av krigshändelserna. 8 Ett illvarligt 
hot som möjligen kunde förutses var att de allierade utförde 
invasionsförsök för att upprätta flottbaser på den svens\ca syd
kusten. 

Då Ryssland genom sina nederlag mot tyskarna lidit stora 
förluster bedömdes hotet från öster ha väsentligt minskat. Å 
andra sidan ansågs detta hot ha i viss mån uppvägts av ökad fara 
för anfall västerifrån. Med anledning härav uttunnades -i slutet 
av september 1914 försvaret i sydöstra delen av landet men 
förstärktes på västkusten genom överflyttning av skyddstrupp
förband från Il. till III. armefördelningen.9 Även I. armefördel
ningen förstärktes, bl a genom att ett tungt haubits batteri ur 
Positionsartilleriregementet i Stockholm förflyttades till Hel
singborg.10 
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Eldberedd landstorm i augusti 1914. [Foto Armemuseum) 

Sedan turkarna med tysk hjälp avvärjt Gallipoliföretaget och 
österrikarna hejdat den italienska offensiven kom på hösten 
1915 Skandinavien åter i blickpunkten. Men nu var det för sent 
för de allierade att igångsätta ett samlat anfall mot motstånda
rens nordflank. Efter centralmakternas storoffensiv sommaren 
och hösten 1915 var ryssarna allvarligt slagna och hade måst 
lämna bl a 1 1/2 milj fångar i angriparens våld. Rysslands offen
sivförmåga var för lång tid bruten och vidsträckta arealer odlad 
jord tillgodogjordes de tyska och österrikiska rikshushållen. 11 

I detta läge framstod för de allierade med ökad skärpa kravet 
på direkt förbindelse mellan västmakterna och Ryssland så att 
Ryssland kunde förses med materiell och tekniskt instruktiv 
hjälp. Blev så icke fallet förelåg fara för att Ryssland - inom 
vilket önskan om fred blivit alltmer märkbar - skulle inleda 
förhandlingar om separatfred. 12 De allierades operationsplan -
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sådan den slutligt fastställdes av ett gemensamt högsta försvars
råd i Chantilly i december 1915 - gick ut på att engelsmän och 
fransmän under senare delen av 1916 skulle övergå till offensiv 
vid Somme och söka bryta igenom fronten i väster. I nära anslut
ning härtill skulle ryska armen starta en storoffensiv. 

Sverige hade medgivit viss transitotrafik, men denna förmån 
användes av svenskarna som påtryckningsmedel i de handelspo
litiska förhandlingarna och kunde av de allierade bedömas som 
osäker, heli,t som starka motsättningar uppkommit under för
handlingarna.13 Dessutom hade engelsmännen tyckt sig förmär
ka att transitogodset i många fall kom på avvägar och kanske 
hamnade i fiendeland.14 Det låg därför nära till hands att de 
allierade eftersträvade att få tillgång till en fri transportled. Den 
svenska försvarsledningen misstänkte att britterna övervägde att 
sätta sig i besittning av järnvägen Narvik-Boden-Karungi
Haparanda, en förbindelse som för övrigt redan användes vid 
transiteringen. Ett sådant företag skulle också medföra vinsten 
att de allierade kunde lägga beslag på de för den tyska krigföring
en så betydelsefulla malmfälten i Norrbotten. Tecken på att en 
dylik operation förbereddes visade sig genom att norska trupp
avdelningar i oktober 1915 började samlas väster Riksgränsen. I 
Sverige bedömdes detta kunna förklaras med att Norge - som 
för sin försörjning var beroende av förbindelserna västerut 
blivit utsatt för utpressning. 15 

Med anledning av detta hot sändes i slutet av oktober ett 
infanterikompani ur skyddstrupperna vid Skutskär jämte en 
sprängpatrull ur ingenjö�kåren i Boden till Riksgränsen med 
uppgift att försvara ifrågavarande del av gränsen, observera mot
stående norska avdelningar samt förbereda vissa järnvägsbroar 
för sprängning. Därest k0mpaniet eventuellt tvingades uppge 
försvaret av broarna ägde vederbörande befälhavare anbefalla 
sprängning av dessa även utan att ha inhämtat tillstånd härtill. 16 

Kompaniet förlades med huvuddelen i Abisko samt med mindre 
delar vid Riksgränsens station och de viktigaste konstbyggnader
na däremellan.17 

Då risken för kuppanfall bedömdes öka anbefalldes den 12 
november att en bataljonsstab (XII. kombinerade infanteriba
taljonsstaben, uppsatt av Hälsinge regemente) samt ytterligare 
ett kompani ur skyddstrupperna skulle hållas beredda att hastigt 
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Generalstabschefen generallöjtnant Knut Bildt {andre man från höger i främsta 
gruppen) som ledare av ställningskrigsövningen i Västergötland i augusti 1915. 
Till vänster om honom stabschefen hos ledaren överstelöjtnant Henri de Champs. 
{Foto Krigsarkivet} 

förstärka kompaniet vid Riksgränsen. Förberedelser för förban
dets förläggning vid Abisko eller annan ort närmare gränsen 
skulle omedelbart vidtas genom chefens för VI. armefördelning
en försorg. 18 

Dessutom utgavs order om att även vissa järnvägstunnlar 
skulle förberedas för sprängning. Chefen för Bodens ingenjörkår 
anmodades att vid behov låta förstärka sprängpatrullen. 19

Generallöjtnant Henri de Champs som vid denna tid var chef 
för nyssnämnda kår omtalar att han vid ett tillfälligt besök i 
Stockholm den 4 januari 1916 kallades till generalstabschefen 
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Bildt som orienterade om läget. Englands hållning var enligt 
Bildt oviss men han hade uppfattningen att ryssarna icke var 
angelägna om det ifrågasatta anfallsföretaget. 20

Det kan finnas olika skäl för att ett anfall inte kom till stånd. 
Befintligheten av BodeI).S fästning, avsaknaden av en landsvägs-

' förbiJ;J.delse mellan Narvik och Kiruna och det vanskliga i att föra 
krig mot svensk trupp i norrländsk ödemarksterräng inverkade 
säkerligen i hög grad. Men väsentligare var nog - såsom ju Bildt 
bedömde saken - att ryssarna överhuvudtaget inte ville ha 
Sverige till motståndare. Möjligheten att Sverige drogs in i kriget 
betraktades i Ryssland alltjämt med de största farhågor.21 Skälen 
har här tidigare angivits och nu torde dessa ha tett sig än mer 
bärande eftersom svenskarna haft ytterligare ett år på sig att 
stärka krigsmakten. Till detta kom att transportleden genom 
norra Sverige Shart förlorade betydelse till följd av de jättean
strängningar Ryssland vidtog för att förbättra sina kommunika
tioner. Den transsibiriska järnvägen hade gjorts dubbelspårig på 
en strä&ta av 6 000 km, så långt österut som till Bajkalsjön. En 
ny 1400 km lång järnvägslinje, byggd mitt i vintern på bekost
nad av oräkneliga människoliv, hade sammanknutit S:t Peters
burg (Petrograd) med de ständigt isfria farvattnen vid Mur
manskkusten. Och genom båda dessa kanaler strömmade krigs
förnödenheter från nyöppnade fabriker i England, Frankrike och 
Japan samt, anskaffade på Englands kredit, från Förenta stater
na in i Ryssland i allt större mängder. Den inhemska produktio
nen av all slags krigsmateriel hade samtidigt mångdubblats.22

Ryssland kunde därför snabbt reorganisera armen samt i början 
av juni 1916 med framgång börja den planlagda offensiven (i 
Galizien). Under intryck härav anslöt sig i augusti Rumänien -
vars hållning varit vacklande till ententen. 

Ett fjärde krigshot uppkom i slutet av 1917. Engelsmännen 
hade som påtryckningsmedel i de handelspolitiska förhandling
arna begagnat metoden att kvarhålla svenska fartyg med dyrbara 
laster i hamnarna. Åtgärden gillades emellertid inte av represen
tanter för den nya makt - Förenta staterna som 1917 kommit 
med i kriget. Dess sändebud i Stockholm lra Nelson Morris har i 
sina memoarer redogjort för sin negativa inställning till saken.23 

Han fick stöd av den amerikanske militärattachen överstelöjt
nant William Colvin. Denne uttalade sig bestämt mot alla pla-
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ner på att skärpa beslagtagandet av svenska fartyg. Tanken att 
detta skulle tvinga Sverige till underkastelse var, framhöll 
Colvin, en fullkomlig villfarelse. Som erfaren militär insåg han 
vad Sveriges anslutning till fienden skulle betyda. Dess geogra
fiska läge skulle ha satt det i stånd att effektivt blockera alla 
transporter av materiel och trupper till Ryssland eller åtminsto
ne göra dem mycket svåra och farliga. Och ännu sämre skulle 
det måhända ha varit, menade him, "om fi�ndens s1;yrka ökats 
med Sveriges tappra och väl övade arme, omkring 600 000 man, 
utbildade efter tyska metoder och passande nästan lika väl 
tillsammans· med den tyska armen som en lika stor kontingent 
tyska trupper". 

Det var emellertid tydligt att de allierade måste skaffa sig 
mera tonnage om kriget skulle kunna föras med framgång. Sveri
ge med dess stora handelsflotta kom naturligen i betraktande i
detta sammanhang. Minister Morris berättar att några av hans 
kolleger påyrkade att denna flotta skulle tagas och användas i de 
allierades tjänst. Han skriver: 

"En sådan handling skulle emellertid hava kränkt varje nation 
och i synnerhet de stolta svenskarna, och alldeles oavsett frågans 
moraliska sida - som också vägde tungt för mig protesterade 
jag energiskt mot varje sådan åtgärd, vilken jag var övertygad 
skulle icke blott kränka Sverige, utan bokstavligen kasta det i 
Tysklands armar." 

Till sin glädje, säger Morris, fann harpatt Washington såg saken 
på samma sätt. I stället för den föreslagna drastiska åtgärden 
inleddes förhandlingar vilka pågick i flera månader och i juni 
1918 resulterade i en överenskommelse enligt vilken Sverige 
ställde fartyg om 400 000 tons dödvikt - inemot hälften av det 
svenska handelstonnaget - till de allierades disposition. Sverige 
förband sig vidare att inskränka exporten av vissa artiklar till 
Tyskland. I gengäld fick Sverige tillstånd att importera en mång
fald viktiga varor, en import per år på sammanlagt omkring 
350 000 ton. Genom parallellt förda förhandlingar med Tysk
land lyckades Sverige undgå en brytning med centralmakterna. 

Ett femte krigshot, slutligen, uppkom efter den ryska bol
sjevikrevolutionen och separatfreden mellan Tyskland och Ryss
land i Brest-Litovsk i mars 1918. Under våren 1918 hade alliera-
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Matanfall under ställningskrigsövningen 1915. (Foto Krigsarkivet) 

de, huvudsakligen brittiska, styrkor landstigit i de nordryska 
hamnarna Murmansk och Arkangelsk. 24 För Tyskland innebar
det en avsevärd risk om dessa styrkor trängde söderut, etablera
de samverkan med de kontrarevolutionära krafterna i Ryssland 
och kanske efter att ha störtat sovjetregimen upprättade en ny 
östfront. Det var därför naturligt att tyskarna planerade ett 
angrepp mot ententetrupperna i Nordryssland. Härvid skulle 
Finland komma att tjäna som operationsbas och det förelåg till 
och med möjligheter att Finland skulle förmås att militärt med
verka i företaget. I vilket fall som helst måste det befaras att 
detta skulle leda till brytning mellan Finland och ententen. 
Dessa utsikter kunde icke undgå att framkalla allvarliga betänk
ligheter hos svenska regeringen, såväl med tanke på Finlands 
framtida ställning som med hänsyn till de risker för Sveriges och 
Norges neutralitet som en krigföring i höga norden kunde med-
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föra. Med anledning härav inleddes från svensk sida en med
lingsaktion mellan Finland och ententemakterna, närmast Eng
land. 

Situationen tedde sig fortfarande kritisk, uppgifter om att de 
brittiska trupperna trängde söderut från Murmansk väckte stor 
oro i Finland, och från Helsingfors meddelades vid mitten av 
augusti att ett tyskt krigsföretag i norra Ryssland med Finland 
som bas ansågs alltmer sannolikt. 

Emellertid slöts den 27 augusti 1918 i Berlin mellan Tyskland 
och Ryssland ett tilläggsfördrag till Brest-Litovskfreden. I detta 
förband sig Ryssland bl a att omedelbart tillgripa alla till buds 
stående medel för att avlägsna ententetrupperna från sitt områ
de, varemot Tyskland å sin sida garanterade att under den tid 
dessa operationer pågick intet angrepp från finskt territorium 
riktades mot ryskt område och särskilt icke mot Petrograd. Led
de de ryska insatserna icke till snabbt resultat skulle tyskarna 
ingripa och därvid också anlita finska trupper om så erfordrades. 

Någon tysk framstöt mot ententetrupperna i Nordryssland 
skedde aldrig. När nyssnämnda tysk-ryska avtal slöts hade Tysk
lands läge redan börjat undergå den försämring som ledde till 
det slutliga nederlaget. 

Spänningstillstånd och konflikter 

Jämsides med dessa mera påtagliga krigshot rådde under hela 
kriget ett visst spänningstillstånd. Sverige hade visserligen för
klarat sig vara neutralt men avvek i en del avseenden från den 
strikta neutraliteten till Tysklands förmån, s k  "välvillig neutra
litet". Tyskland försågs med för krigföringen betydelsefulla va
ror från Sverige och engelsmännen befarade - icke helt utan 
skäl- att förnödenheter som västerifrån skeppades till vårt land 
vidarebefordrades till Tyskland. Å andra sidan såg tyskarna icke 
med blida ögon transitotrafiken över svenskt territorium och 
territorialvatten mellan västmakterna och Ryssland. 

Dessa förhållanden föranledde grova neutralitetskränkningar 
från bägge krigförande parter. Tidigare har framhållits den eng
elska metoden att kvarhålla svenska handelsfartyg i brittiska 
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hamnar, till förfång för vår folkförsörjning. Ryska och till Öster
sjön införda brittiska ubåtar försökte stoppa tysk malmtrafik på 
svenskt territorialvatten medan tyskarna främst genom prejning 
och uppbringning sökte stävja kontrabandstrafiken. Under 1915 
och 1916 pågick ett intensivt handelskrig längs den svenska 
kusten. 

Sverige såg sig självfallet nödsakat att vidta motåtgärder. Flot
tan gjorde under sin neutralitetsvakt mycket goda insatser.25

Men även vissa politiskt vittgående anstalter var påkallade. Den 
19 juli 1916 utfärdades kungörelse med förbud för främmande 
ubåtar att tränga in på svenskt territorialvatten, vid risk att 
eljest utan varning angripas med vapen. I slutet av juli minerade 
Sverige Kogrundsrännan och tillät därefter endast svenska far
tyg att trafikera den farled som hölls öppen genom minfältet. 26 

Detta medförde att de allierades fartyg hindrades att i skydd för 
tyska sjöstridskrafter komma in från Öresund till Östersjön och 
omvänt. Icke minst det senare var betydelsefullt då de allierade 
var i stort behov av tonnage och behövde utnyttja de fartyg som 
fanns i ryska hamnar. Saken föranledde erinringar från Eng
lands, Frankrikes, Italiens och Rysslands sändebud i Stockholm. 
Sverige avvisade protesterna och gjorde gällande att åtgärden var 
nödvändig för kontroll av sjöfarten och för att minska anled
ningarna till neutralitetskränkningar. I praktiken kom spärren 
dock att i någon mån lindras. De handelsförhandlingar med 
Storbritannien som inleddes efter regeringen Swartz' tillträde i 
mars 1917 resulterade sålunda i ett avtal i början av maj samma 
år enligt vilket de allierade fick föra ut 90 000 fartygston under 
svensk eskort. I gengäld tilläts Sverige att från amerikanska och 
engelska hamnar ta hem 33 fartyg, lastade med spannmål m m. 27

I förhållandet mellan Sverige och Ryssland uppkom särskilda 
störningar då ryssarna i slutet av 1914 började anlägga befäst
ningar på Åland. Detta gav anledning till långvariga diskussio
ner. Åtgärderna sades emellertid vara av defensiv natur och avse 
blott den tid kriget varade. Englands och Frankrikes regeringar 
förklarade att de iklädde sig garanti för att befästningarna skulle 
tas bort efter krigets slut. 28 

En incident som väckte betydande uppmärksamhet var den 
s k  Luxburgaffären, som fick sitt namn av den tyske ministern i 
Buenos Aires greve KL von Luxburg. I maj och juni 1917 sände 
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Statsminister Carl Swartz, utrikesminister Arvid Lindman och sjöminister Hans , 
Ericson besöker kustflottan sommaren 1917. (Foto Krigsarkivet) 

denne till Berlin chiffertelegram vilka enligt överenskommelse 
från världskrigets första år förmedlades genom svenska lega
tionen i Buenos Aires och svenska utrikesdepartementet. Tele
grammen uppfångades och forcerades av de allierade och blev 
även publicerade. De visade sig innehålla smädliga uttalanden 
om den argentinske utrikesministern och uppmaning att sänka 
argentinska handelsfartyg. Avslöjandet framkallade i entente
länderna våldsam indignation. Ehuru utrikesdepartementet icke 
haft kännedom om telegrammens innehåll riktades ytterst häfti
ga angrepp mot Sveriges regering och diplomati. Indignationen 
tilltog sedan ett tyskt telegram från 1916 publicerats, varav 
framgick att Sveriges dåvarande charge d'affaires i Mexico till-
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handagått därvarande tyska beskickning med informationer och 
biträtt med att överbringa meddelandena. 29

Till spänningsläget bidrog vidare de av sjökriget orsakade 
sänkningarna av svenska handelsfartyg, då hundratals sjömän 
fick sätta livet till, händelser som framkallade stor sorg och 
förbittring. 

Konflikter kunde av olika skäl därför icke undgås, även om de 
inte ledde till brytning mellan Sverige och något av de krigföran
de länderna. 

Aktivismen 

En annan eventualitet var att Sverige till följd av inhemsk opini
on skulle komma med i kriget. En stor del av nationen kände 
stark samhörighet med Tyskland, uppkommen genom kulturel
la, ekonomiska eller andra förbindelser. Vad som emellertid 
framförallt orsakade ett ställningstagande för centralmakterna 
var den militärpolitiska bedömning som gjordes i början av 
kriget. Den stora faran för svenskt vidkommande syntes ligga i 
en fullständig allierad seger. Därmed skulle balansen i Östersjön 
upphävas och Ryssland bli i stånd att utvidga sin maktsfär även 
på Sveriges bekostnad. Om däremot Tyskland lyckades nedkäm
pa Ryssland kunde Finland bli fritt och Sverige äntligen befriat 
från hotet österifrån. Vårt lands ställning som den ledande 
makten i Norden skulle komma att stärkas. 

Ur detta synsätt uppstod aktivismen, till vilken anslöt sig ett 
antal politiskt intresserade personer samt fackmän på olika om
råden, såsom historiker, nationalekonomer, militärer m fl, repre
senterande både högern och vänstern men alla ense om uppfatt
ningen att för Sveriges del läget krävde "modig uppslutning vid 
Tysklands sida". Flera propagandaskrifter med detta tema gavs 
ut.30 

Officerskåren betraktade Tyskland som ett föregångsland i 
militära ting och var särskilt genom de omfattande studiebesö
ken där och kamratmöten mellan officerare vid svenska och 
tyska regementen till övervägande del tyskvänlig. Det var fram
förallt yngre officerare som fångades av de aktivistiska ideerna.31
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Aktivisternas högljuddhet i början av kriget gav regeringen an
ledning att efter några veckor försöka stävja propagandan. Vid 
Svea livgarde kom detta tillsynes i en regementsorder den 8 
september 1914, där regeringens maning sålunda återgavs: 

"Med hänsyn till den neutrala ställning Sverige intager i nu 
pågående krig mellan främmande makter är det av vikt att 
armens befäl och manskap avhålla sig från offentliga uttalanden i 
tal eller skrift, vilka innebära partitagande för eller emot krigfö
rande makt, liksom eljest från sådana yttringar av sympati eller 
antipati, som ej stå i överensstämmelse med Sveriges neutrala 
ställning." 

Generalmajor Hugo Hult som vid denna tid var sekundchef för 
Svea livgarde nämner att regeringens maning hade tämligen 
ringa effekt. Aktivismens bekämpande blev så mycket besvärli
gare som även sådana äldre officerare som ogillade företeelsen i 
stor utsträckning var tyskbeundrare och därför icke tillräckligt 
reagerade mot denna. 

Hult påstår att brännpunkten för de aktivistiska strömningar
na var att söka i ett kotteri av generalstabs- och förutvarande 
generalstabsofficerare i 40-årsåldern, vilkas mest typiske repre
sentant var majoren Axel Lyström, särskilt anmärkningsvärt 
eftersom Lyström var avdelningschef vid generalstabens central
avdelning där den operativa planläggningen skedde. Avgjort 
större betydelse hade dock generalstabschefens egen, från ak
tivismen avvikande ståndpunkt. Följande passus i Henri de 
Champs memoarer lämnar upplysning om denna:32 

"Påföljande dag den 5. augusti (1914) gick jag till Generalstaben. 
'Ententen vet inte vad den gjort', yttrade General Bildt, 'de veta 
inte hur starkt Tyskland är, men det vet jag. Det kommer att bli 
långvarigt'. 

På min fråga hur generalen tänkt sig vår politik förklarade han 
att 'vi måste hålla oss utanför. Tyskland har för övrigt större 
nytta av oss, om vi äro neutrala. Gå vi med nu äro vi snart 
utpumpade. Vi ska under tiden bygga ut vår härordning, så att 
vi, när slutet närmar sig, stå starka och kunna göra vår mening 
gällande i Sveriges eget intresse. Sannolikt är att man i Berlin 
väntat sig, att vi skulle sluta upp på Tysklands sida. Reichenau 
(Tysklands minister i Stockholm) har nog mera trott på de unga 
hästgardesofficerarna än på mig'.'' 

59 



Att Bildt icke förordade landets deltagande i kriget har också 
omvittnats av dåvarande konsultativa statsrådet Sigfrid 
Linner.33 

Bildts uttalande till de Champs torde i övrigt kunna tolkas så 
att han trots Tysklands styrka icke hade någon övertro på dess 
seger. Sannolikt föreställde han sig en utmattningsfred där alla 
var besegrade. I ett sådant läge skulle det för Sveriges utrikespo
litik vara av stor betydelse att landet ägde en stark och intakt 
krigsmakt. 

Hos regeringen, samtliga partiledningar och större delen av 
folket var viljan att bibehålla neutraliteten fast rotad och lät sig 
ej lätt rubba. 34 

Påtryckningar utifrån 

Inom vissa kretsar i Tyskland - naturligt nog särskilt militära -
var man angelägen om att Sverige skulle gå med i kriget på 
centralmakternas sida. På olika vägar kom påtryckningar för att 
förmå Sverige härtill. Det främsta motivet angavs vara att de 
germanska folken måste hålla ihop emot slaverna i öster och 
latinska folk i söder och väster. Enligt kejsar Wilhelms åsikt var 
det ofattbart att Sverige skulle passivt se på, i all synnerhet som 
det ju borde ligga i landets eget intresse att denna kamp fick ett 
hastigt slut. Han utvecklade tesen att Tyskland måste segra och 
därefter diktera freden. Det ögonblick som nu försummades 
skulle icke återkomma.35

Föreställningen om att Sverige skulle vara berett att ansluta 
sig till centralmakterna torde i Tyskland fått stöd bland annat av 
den extrema tyskvänlighet som den svenske berlinministern 
Arvid Taube lade i dagen. Taube hade 1874 börjat som officer 
vid Livgardet till häst men övergått i utrikesdepartementets 
tjänst. Redan under en tidigare epok - 1900-1909 - hade han 
varit sändebud i Berlin. Konservativt och nationellt sinnad hade 
han funnit sig väl tillrätta i det kejserliga Tyskland och knutit 
vänskapsband med personer i ledande ställning. Både som sän
debud och som utrikesminister - 1909-1911 - var han en 
nitisk förespråkare för utvecklingen av de svensk-tyska förbin-
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delserna. Han hade lyckats genomdriva att Sverige gick med på 
ett tyskt förslag om hemliga överläggningar mellan generalstabs
cheferna Helmuth von Moltke och Knut Bildt, ett möte som ägt 
rum i Berlin den 17 november 1910.36 År 1912 blev Taube åter 
placerad som sändebud i Berlin och verkade både inför krigsut
brottet 1914 och vid senare tillfällen för ett svenskt deltagande 
på tysk sida. 

Redan vid krigsutbrottet skymtade en egendomlig kombina
tion som sedermera återkom, nämligen mellan Sverige och Ru
mänien. 37 Taube och hans vän rumänske ministern i Berlin
Alexander Beldiman var båda lika inställda på att dra in sina 
respektive hemländer i kriget och etablerade tydligen ett slags 
samverkan i detta syfte. Taube sökte stimulera svenska regering
ens kampvilja med uppgiften att Rumänien skulle gå med i 
kriget, och förmodligen åberopade Beldiman på liknande sätt i 
Bukarest Sveriges exempel. Taube riktade till såväl konung Gus
taf som utrikesministern ivriga framställningar om nödvändig
heten av att sluta upp på Tysklands sida och han trodde sig ha 
blivit bönhörd genom Wallenbergs uttalanden till de brittiska, 
ryska och tyska beskickningscheferna den 2-3 augusti. Hans 
besvikelse blev stor när meddelandet förklarades bero på ett 
missförstånd. 

Från Stockholm hade Tysklands sändebud Franz von Reiche
nau sänt underrättelser om stor tyskvänlighet. Reichenau um
gicks flitigt med de högre samhällsklasserna i huvudstaden och 
med garnisonens officerare. Av deras inställning fick han den 
felaktiga uppfattningen att det fanns utsikter för ett svenskt 
deltagande på tysk sida om Tyskland skulle råka i krig. Några 
närmare kontakter med befolkningens bredare lager hade Reich
enau däremot inte. Hans rapportering till Berlin om stämningar
na i Sverige och om utsikterna för en allians mellan Sverige och 
Tyskland blev därför i hög grad missvisande. Även Reichenaus 
besvikelse blev stor och tog sig uttryck i det bryska och föga 
diplomatiska sätt varpå han sedermera under höstens lopp förde 
fram sina klagomål över bristande svenskt tillmötesgående mot 
de tyska önskemålen. 38 Helt naturligt begärde regeringen hans 
hemkallande. 39 I början av 1915 efterträddes Reichenau av den 
mera smidige Hellmuth Lucius von Stoedten. 

De tyska strävandena att dra in Sverige i kriget blir belysta av 
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den socialdemokratiske politikern, sedermera statsrådet Erik 
Palmstiernas dagboksanteckningar. Från den 14 augusti 1914 
har Palmstierna redogjort för ett möte med de tyska socialdemo
kraternas vice president i riksdagen doktor Herman Sildekum, 
som av allt att döma var hemlig agent sänd till Sverige för att 
förmå landet till uppslutning på tysk sida. 40 Siidekum hade först 
träffat partiordföranden Hjalmar Branting, Palmstierna och pro
fessor Gustaf Steffen, en inflytelserik socialdemokrat som han 
redan kände. Under en middag senare hos socialdemokraten 
Yngve Larsson, i vilken flera politiker deltog, hade Sudekum 
närmare utvecklat sina åsikter. Enligt Palmstierna som icke 
tog ställning i diskussionen vittnade Sudekums ord kraftigt 
om det allvar med vilket Tyskland uppfattade situationen. "Det 
känner ödestimman vara slagen", skriver han. Och från den 15 
oktober 1914 har Palmstierna antecknat:41

"Överallt bedriva tyskarna agitation. I stadsfullmäktige, riksda
gen och inom officerskåren, påverkningar genom enskilda, en 
systematisk och väl planlagd propaganda. Det är finska inslag 
häri." 

Trots denna kampanj är det inte säkert att det inom tyska 
riksregeringen rådde en enstämmig önskan om svenskt krigsdel
tagande. Troligen fanns det en och annan som i likhet med Bildt 
ansåg att Tyskland skulle ha större nytta av ett neutralt Sverige. 
Detta bestyrks av ett uttalande av den nye tyske ministern i 
Stockholm Lucius vid ett samtal med översten och högerpoliti
kern Jockum Åkerman den 28 januari 1915. Han sade att Tysk
land visst icke begärt vårt deltagande i kriget men att man 
tyckte att vi kunnat låta bli att demobilisera, då vi därigenom 
möjliggjorde för Ryssland att dra sina trupper från Finland och 
mot Tyskland. 42 

På våren och sommaren 1915 synes emellertid ett livligare 
intresse ha förelegat på tyskt officiellt håll för att få Sverige med 
i kriget, säkerligen i samband med den då igångsatta storoffen
siven mot ryssarna. När statsminister Hammarskjöld i maj 1915 
besökte Berlin - egentligen för att i tyska utrikesdepartementet 
förhandla om den svenska handelspolitiken43 tog rikskanslern 
Theobald von Bethmann-Hollweg kontakt med honom och ut
vecklade under ett långt samtal nödvändigheten av att Sverige 
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HM Konungen följer ställningskrigsövningen 1915. (Foto Krigsarkivet] 

med hänsyn till sitt framtida väl övergav neutraliteten.44 Ett 
mera konkret utslag av de tyska strävandena var en propå som 
riksmarskalken Ludvig Douglas, efter ett besök hos understats
sekreteraren Arthur Zimmermann, i början av juni framförde 
till konungen. Förslaget innebar att två svenska armekårer, un
derstödda av två tyska, skulle infalla i Finland.45 Lönen för detta 
skulle bli Åland och rätt för Sverige att vara med om att bestäm
ma Finlands blivande ställning varjämte Nordslesvig skulle åter
ställas till Danmark.46 Kungen anmodade Douglas att lägga fram
saken för stats- och utrikesministrarna vilka - enligt vad Doug
las tyckte sig förmärka - tog visst intryck av argumenten. Doug
las försökte också vinna andra inflytelserika personer för en 
allians, såsom högerpolitikerna Ernst Trygger och Arvid Lind-
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man samt generalstabschefen Bildt. Den sistnämnde blev enligt 
Douglas "angenämt överraskad" av anbudet.47 

Något aktivt intresse för planerna lyckades Douglas dock inte 
uppbringa vare sig hos politikerna eller generalstabschefen. 
Bildts reaktion hade han tydligen misstolkat. Möjligen kan den 
ha orsakats av den tilltro till svenska armens kampduglighet som 
tyskarna visat genom sitt anbud. 

Tyskland gav likväl icke upp sina strävanden att få med Sveri
ge i kriget. Härför verkade särskilt drottningens kusin prins Max 
av Baden och en förutvarande minister i Stockholm furst Carl 
von W edel. De understöddes av finska patrioter och svenska 
aktivister. 

Prins Max försökte i brev till Gustaf V i början av september 
1915 intressera kungen för att låta Sverige besätta Åland och 
inleda militära överläggningar med Tyskland. Sedan statsminis
tern fått ta del av brevet avböjde kungen bestämt förslaget att 
besätta Åland, varjämte de militära överläggningarna ställdes på 
en obestämd framtid. Hammarskjöld har antecknat att general
stabschefen Bildt var negativ till sådana överläggningar.48 Up
penbarligen befarade Bildt att man från tysk sida liksom 1910 
eftersträvade en militärkonvention (se ovan och not 36). Bildts 
hållning beklagades bittert av Douglas i ett brev till drottning
en.49 

Med hänsyn till drottning Viktorias intresse för frågan återges 
här den bild skriftställarinnan Mia Leche Löfgren tecknat av 
henne efter ett enskilt samtal om arbetet för krigsfångarna efter 
kriget:50 

"Vid detta möte fick jag ett livligt intryck av den intelligens, den 
klarhet och viljestyrka som kännetecknade vår drottning. Jag 
förstod att hon inte var kall som det ibland sades, och jag förstod 
att det fanns ett land som hon älskade så varmt som ett barn 
någonsin kan älska sin mor. Men det landet var inte Sverige." 

I början av november 1915 kom prins Max, åtföljd av den tyske 
generalstabsöversten von Hammerstein, med ett förslag, liknan
de det som Douglas tidigare hade fört fram, till konung Gustaf. 
Kungen förde anbudet vidare till regeringen, där icke en enda 
röst höjdes för dess antagande. Prinsen fick till svar att svenska 
folket, riksdagen och regeringen var eniga om att upprätthålla 
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neutraliteten och att något svenskt krigsdeltagande icke var att 
påräkna. 

Vid den tidpunkt varom här är fråga skulle det dock ha varit 
lättare än tidigare att väcka en mera allmän opinion för aktiv 
militär insats. Mellan Sverige och ententemakterna, i främsta 
rummet Storbritannien, hade nämligen under 1915 motsätt
ningarna skärpts på såväl det handelspolitiska som det rent 
politiska området. England hade gjort sig alltmer impopulärt. 
Därtill kom en naturlig åstundan att snart få slut på kriget, bl a 
med tanke på de ökande f örsörjningssvårigheterna och levnads
kostnaderna. Det kan då vara av intresse att studera huruvida 
ett svenskt beslut att deltaga i kriget på tysk sida skulle ha 
kunnat påverka krigets utgång. Läget var följande. 

Efter de stora framgångarna på östfronten 1915 hade central
makterna handlingsfrihet. De tyska och österrikiska krigsled
ningarna var ense om att avgörandet påföljande år borde sökas 
på västfronten. Men då den nye tyske generalstabschefen Erich 
von Falkenhayn räknade med att mot ententearmeernas 3,5 milj 
man på denna front kunna ställa upp inalles högst 2,35 milj 
ansåg han sig ej kunna åsyfta ett "förintelseslag" utan allenast 
en framgång som kunde leda till en betydande decimering av 
Frankrikes krafter, varigenom han hoppades bryta dess 
krigsvilja. Som mål för offensiven sattes Verdun med kringlig
gande område. 

Av de misstag den tyska krigsledningen trots sin obestridliga 
kapacitet gjorde under världskriget var nog detta det mest ödes
digra. Ett utnötningsförfarande måste bli långvarigt och tiden 
arbetade mot Tyskland. Anfallet mot Verdun påbörjades i feb
ruari 1916 och ledde till strider som fortsatte under hela året och 
kostade strömmar av blod. Då de i december upphörde var 
ställningen praktiskt taget densamma som vid angreppets bör
jan. 

Den svenske översten Gustaf Bouveng som under flera peri
oder var kommenderad följa den tyska armen har omvittnat att 
flera av de mest framstående tyska officerarna hade annan me
ning än von Falkenhayn - och kejsaren. I "Dagbok från ostfron
ten" skriver Bouveng:51

65 

5-11-0371 



11 Berlin, 20 september 1916, onsdag 

KL 10 hämtade jag Adlercreutz, och vi gingo tillsammans till 
generalstaben .... 

.. . Var på kvällen tillsammans med Sven Hedin på Kaiserhof. 
Han berättade utomordentligt intressant om grevinnan v. Molt
ke. Hon hade för honom berättat hela historien om ett kejsar
brev till Ex. v. Moltke, som kejsaren skrivit i största vredesmod 
på grund av att v. Moltke förordat en offensivplan i öster. Två 
gånger hade v. Hindenburg och Ludendorff varit hos kejsaren 
och besvurit honom att ej fortsätta i väster, utan förlägga tyngd
punkten till öster efter deras plan. (Tänk om han gjort det1) 
Samma plan som Ludendorff talade med mig om. De hade 
besvurit kejsaren att ej följa v. Falkenhayns planer." 

Vid undervisningen om världskriget vid den svenska krigshög
skolan i början av 1930-talet framhölls också att tyskarna 1916 
borde ha fullföljt framgångarna i öster för att definitivt sätta 
Ryssland ur spel innan det fått förbindelse med västmakterna 
och hunnit återhämta sig. Med tillskottet av de trupper som 
därefter kunnat frigöras på östfronten skulle den tyska krigsled
ningen kunnat åstadkomma en sådan kraftsamling i väster att 
segern troligen legat inom räckhåll. 52

En svensk medverkan hade förutsatt att tyskarna gått in för 
denna krigsplan. I så fall borde den svenska insatsen - i överens
stämmelse med grundtankarna i Moltkes och Bildts resonemang 
vid deras möte 1910 - ha bestått i anfall genom Finland mot 
Murmanskbanan och Petrogradområdet. 

Ett svenskt deltagande på tysk sida hade med stor sannolikhet 
även föranlett Rumänien att ta ställning för centralmakterna. 
Mänskligt att döma hade Ryssland inte kunnat stå emot ett 
sådant tryck och därmed hade kriget nått sitt avgörande skede. 
Detta är så mycket mer troligt som Förenta staterna vid denna 
tid ännu inte förenat sig med de allierade. 

Det är emellertid fullt förståeligt att den svenska statsledning
en icke ville driva landet in i ett krig med alla dess lidanden och 
vedermödor, ett krig som inte alls var oss påtvingat utan skulle 
ha föranletts av opportunitets- eller preventivskäl. När allt kom 
omkring hade vi ju haft fred med Ryssland i över hundra år och 
ville i grund och botten bevara freden. Bröt vi nu självmant 
denna skulle vi allt framgent ha att räkna med Ryssland som en 
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säker potentiell fiende och vara ständigt beroende av Tysklands 
stöd. 53 Militärt sett var inte heller tidpunkten för operationerna 
gynnsam eftersom de skulle komma att äga rum under vintern 
med de transportsvårigheter och andra komplikationer detta 
innebar. Endast en mindre del av armens personal hade fått 
vinterutbildning. Vidare fick man inte bortse från risken att 
västmaktsstyrkor föll den svenska krigsmakten i ryggen. Gene
ralstabschefen Bildt var alltjämt motståndare till ett krigsdelta
gande. För regeringen påpekade han bland annat svårigheterna 
med hänsyn till de långa förbindelserna att föra krig i Finland. 54

I november 1917 kom från Tyskland ett nytt betydelsefullt 
budskap till Sveriges regent, framfört av riksmarskalkens äldste 
son, den i Baden bosatte godsägaren Robert Douglas. Han med
delade att han blivit kallad till tyske utrikesministern Richard 
von Ktihlmann som anmodat honom att till kung Gustaf person
ligen och konfidentiellt framföra följande: Tyskland var benäget 
att intaga Åland och sedan överlämna det till Sverige ifall Sveri
ge ville förbinda sig att under kriget hålla Åland besatt med 
svenska trupper och icke överlämna det åt någon annan makt. 
Kilhlmann hade tillagt att Tyskland icke ville öva något tryck på 
Sverige och att det var Tyskland fjärran att vilja föreslå något 
steg som kunde äventyra Sveriges neutralitet. Tyske kejsaren 
var medveten om förslaget. Det hela var så hemligt, att tyske 
ministern i Stockholm ej skulle få veta något. 

Inom regeringen Eden var man genast på det klara med att det 
skulle vara oförenligt med neutraliteten att antaga erbjudandet. 
Sedan Hemliga utskottet under konungens eget presidium hörts 
i frågan avgavs muntligt svar så formulerat, att det, utan att 
innebära ett direkt och definitivt avvisande, icke skulle leda till 
ett avsteg från neutraliteten.55 

Med redan i december kom Robert Douglas tillbaka med ett 
nytt hemligt budskap. 56 Tyskland hade fått kännedom om att 
ålandsbefolkningen förklarat sig för Ålands förening med Sveri
ge och frågade nu om Sverige ville göra ett officiellt uttalande 
härom till Tyskland. I så fall skulle Tyskland få anledning att ta 
upp ämnet vid fredsunderhandlingarna med Ryssland och fram
tvinga Ålands avträdande till Sverige. Tyskland var villigt att 
göra detta på villkor 
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1. att Sverige förpliktigade sig att underkasta frågan ålands
befolkningens omröstning,

2. att Sverige förband sig att ej anlägga befästningar på ögrup
pen,

3. att Sverige förband sig att ej avträda Åland till annan makt
samt

4. att Sverige och Tyskland inledde underhandlingar om ökad
malmtransport till Tyskland efter kriget.

Den reella innebörden av detta förslag var uppenbarligen den
samma som av det föregående: att Sverige skulle mottaga Åland 
ur Tysklands hand. För regeringen stod det klart att ett accepte
rande av det nya förslaget lika litet som ett antagande av det 
förra var förenligt med Sveriges neutralitet. Man bedömde saken 
så att Sverige genom att ta emot anbudet skulle ohjälpligt kom
promettera sig hos ententemakterna, att det var en självklar sak 
att ett handelsavtal med dem skulle vara uteslutet samt att 
Sverige över huvud skulle binda sitt öde vid Tyskland och riskera 
att bli indraget i kriget. 

Så tillvida hade läget dock förändrats att det även i Sverige 
blivit känt att ålandsbefolkningen hyste en livlig önskan om 
förening med Sverige, att Rysslands maktlöshet trätt i öppen 
dag, bl a genom att Finland vågat frigöra sig, och att de båda 
bolsjevikledarna Lenin och Trotsky förklarat sig positiva till 
folkens nationella självbestämningsrätt. Tog Sverige Åland i be
sittning var därför från rysk sida ingen omedelbar fara att vänta. 
Vid ärendets behandling i Hemliga utskottet tillbakavisade hö
gerns representanter alla skäl som åberopats mot att Tysklands 
anbud accepterades och yrkade på att så skulle ske. Då emeller
tid utskottets majoritet, omfattande liberaler och socialdemo
krater, anslöt sig till regeringens mening avläts även denna gång 
ett muntligt, avböjande svar. 

Smärre orosmoln vid krigsslutet 

Aktivismen hade avtynat under 1916 och 1917 men flammade 
åter upp mot slutet av kriget i och med kravet på Sveriges aktiva 
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Svenskar, tyskar, finländare och ryssar på Aland 1918. (Foto Krigsarkivet J 

insats i Finlands frihetskamp. Regeringen hade erkänt Finland 
som självständig stat och därmed dess "vita" regering men mot
satte sig av såväl inrikes- som utrikespolitiska skäl ett aktivt 
ingripande. Den medgav ej heller hjälp genom att vapen och 
ammunition lämnades ut från Kronans förråd eller transitering 
genom landet av tysk krigsmateriel. Däremot beviljades exportli
censer för vapen och ammunition som inköpts på privat väg. 
Vidare tilläts enskilda medborgare att frivilligt deltaga i kriget 
samt underlättades genom konvoj den i Tyskland utbildade 
finska jägartruppens hemfärd.57 

En annan yttre militär insats var expeditionen till Åland den 
13 februari 1918. Alandsexpeditionen bestod av en pansarbåt 
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och två andra fartyg. Senare överfördes även en fältstark ba
taljon, en kulsprutepluton m m. Expeditionens syfte var att 
skydda ålandsbefolkningen mot de ryska soldaterna som under 
revolutionsrörelsens påverkan förlorat all disciplin. Svenskarna 
kom också att fylla en medlande funktion mellan ryska, finska 
röda och finska vita styrkor. Sedan tysk trupp i samförstånd med 
Finlands vita regering landstigit på Aland avslutade den svenska 
kåren sin mission, och den återtransporterades till Sverige i maj 
1918.58 

I slutet av oktober 1918 ställdes den svenska statsledningen 
ännu en gång inför frågan om ett militärt ingripande utom 
landets gränser. Tyskarna gjorde sig beredda att utrymma Balti
kum och fara förelåg för att de baltiska staterna skulle komma 
att härtagas av bolsjevikerna. Den brittiska regeringen begärde i
ett memorandum att Sverige skulle bringa Estland hjälp genom 
att dit sända instruktörer, 40 000 gevär och eventuellt ett par 
tusen man. 59 

Situationen innebar �tt dile�ma för regeringen Eden. Å ena 
sidan kände man förpliktelse att bekämpa bolsjevismen, men å 
den andra krävde klokheten att man tog hänsyn till den vid 
denna tid stora oron inom arbetarvärlden. Om vi genom att 
ingripa kom i strid med "republiken Ryssland" kunde det bli 
jäsning i Sverige. Därtill kom att i Estland skilda politiska grup
per tävlade om makten; det var ovisst vilken av dem som borde 
få hjälp. Då det dessutom ansågs osannolikt att riksdagen skulle 
medge att svensk trupp kommenderades utom riket beslöt rege
ringen att icke tillmötesgå britternas begäran i annan mån än att 
instruktörer vid behov skulle kunna sändas. I den kommande 
estniska frihetskampen deltog svenska frivilliga. 

Fredssträvanden 

Naturligt nog pågick fredssträvanden under kriget. Mer eller 
mindre auktoriserade eller på helt privat initiativ väckta förslag 
om att ta upp fredsförhandlingar - allmänna eller mellan ett par 
krigförande makter inbördes - förekom oavbrutet. Ehuru det 
för ett litet neutralt land icke var lätt att göra sin stämma hörd 
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för att återställa freden gjordes även från svensk sida vissa försök 
i den riktningen. 

Konung Gustaf sände sålunda i mitten av februari 1915 ett 
brev till ryske kejsaren vari han erbjöd sina tjänster för att ta 
upp fredsförhandlingar. Att en rysk-tysk separatfred allt sedan 
Marneslaget eftersträvades av Tyskland, eller åtminstone av vis
sa kretsar därstädes, är tämligen säkert, och en mängd förslag 
härom framställdes, men samtliga strandade på ryske kejsarens 
vägran att överge sina allierade. 60 

Genom den s k  Bildtska demarchen i Italien i april 1915 samt 
liknande hänvändelser till Rumänien i juni 1915 och mars 1916 
strävade vår utrikesledning efter att åtminstone begränsa anta
let krigförande länder.61 

Ärkebiskop Nathan Söderblom satte in hela sin energi på 
arbete för fred och försoning mellan de i kriget indragna fol
ken. 62 Mycket omtalade blev också de försök att skapa en inter
nationell fredsaktion som på våren 1917 gjordes i Stockholm 
under medverkan av Hjalmar Branting. Den fortsatta allmänna 
fredsaktion som Branting därefter planerade var emellertid obe
kväm för västmakterna och omintetgjordes genom deras pass
vägran. 63 
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Pansar och pansarvärn 1921-1942 
Anders Brännström 

Inledning 

År 1921 fanns i Sverige inga vapen som var konstruerade för att 
lösa pansarvärnsuppgifter. Drygt 20 år senare, år 1942, bildades 
truppslaget pansartrupperna. Vid den tiden ingick såväl strids
vagnar som lätta kanoner avsedda för pansarvärnsuppgifter i 
svenska armen. Under dessa år fördes i Sverige tidvis en livlig 
debatt om pansar och pansarvärn. 

Syftet med denna studie är att: 

1. Beskriva införandet av pansarvärnsvapen - såväl stridsvag
nar som lätta pansarvärnsvapen - i svenska armen.

2. Mot bakgrund av hur utländska pansarhot upplevdes i Sveri
ge, förklara varför olika anskaffningsbeslut fattades. Därvid
har följande frågor särskilt studerats.

- Fanns det någon motsättning mellan förespråkare för
stridsvagnar och för lätta pansarvärnsvapen?

- Vilka intressegrupper kan urskiljas och hur påverkade de
debatten?

Med "pansarvapen" menas i studien militära förband som har 
stridsvagnar som väsentlig komponent. I begreppet ingår främst 
självständiga stridsvagnsförband och mekaniserade förband (till 
exempel tyska pansardivisioner och svenska pansarbrigader). 
Även stridsvagnsförband med uppgift att understödja infanteri
förband innefattas här i begreppet "pansarvapnet". Förband 
med endast pansarbilar och tanketter, till exempel den svenska 
pansarbilsskvadronen av årgång 1937, räknas däremot inte som 
pansarvapen. 

"Pansarvärnsvapen" betecknar i studien sådana vapensystem 
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som medgav bekämpning av samtidens pansarfordon. Till följd 
av denna definition räknas till exempel inte stridsvagnar enbart 
beväpnade med kulspruta som pansarvärnsvapen. Med "lätta 
pansarvärnsvapen" menas sådana som inte var fordonsmontera
de. 

Minors användning som pansarvärnsvapen har inte studerats. 
Med "intressegrupp" menas här enligt den amerikanske 

statsvetaren David B Truman varje grupp bildning som "on the 
basis of one or more shared attitudes, makes certain claims upon 
other groups in the society for the establishment, maintenance 
or enhancement of forms of behavior that are implied by the 
shared attitudes". (D B Truman, The Governmental Process. 
Political Interests and Public Opinion. 1951. Sid 33 ff). Det är 
inte nödvändigt att en sådan grupp har en fast organisation. 

Den arbetsmetodik som använts i studien syftar till att beskri
va och förklara hur vetskapen om utländska pansarvapen har 
påverkat meningsutbytet mellan stridsvagnsförespråkare och fö
respråkare för lätta pansarvärnsvapen i Sverige. Härvid har frå
gan om anskaffning av lätta pansarvärnsvapen enbart påverkats 
av hur pansarhotet uppfattades. Stridsvagnsanskaffningsfrågan 
har däremot, utöver detta, även påverkats av möjligheter att 
använda stridsvagnar såväl för understöd av infanteriförband 
som för att skapa genombrott i motståndarens försvarsgruppe
ring. Den diskussion som förts mellan grupper med olika upp
fattningar om dessa användningsområden för stridsvagnar har 
därför också studerats. 

I fråga om orsaker till att omnämnda beslut fattades, varierar 
säkerheten i bevisföringen från fall till fall. Beslut som fattades 
på förslag av en utredning, har kunnat härledas med stor säker
het. För de beslut som fattades mitt under en fortgående politisk 
och militär utvecklingsperiod, föreligger dock en större osäker
het i bevisföringen. 

Någon utredning, där växelverkan mellan pansar och pansar
värn under åren 1921-1942 behandlas, föreligger inte. I övrigt 
finns det rikligt med underlag för studium av utvecklingen av 
pansar och pansarvärn under tiden 1921-194 2. Det källmaterial 
som legat till grund för den föreliggande studien framgår av 
källförteckningen. 
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Historisk bakgrund 

Intryck från första världskriget 

Under 1800-talets senare del skedde en snabb vapenteknisk 
utveckling. Vapenverkan förbättrades markant genom införan
det av kulsprutor, modernt artilleri och repetergevär. Skyddet 
för den enskilde soldaten erhölls främst genom utbyggnad av 
skyttegravar. För sin förflyttning var soldaten hänvisad till fot
marsch på samma sätt som de grekiska falangerna och de romers
ka legionerna. Den tekniska utvecklingen inför första världskri
get innebar alltså stridstekniskt att defensiven var överlägsen 
offensiven. Trots detta poängterades offensiven vid krigets bör
jan. Uppenbarligen insåg man inte de nya vapnens verkan, 
främst mot oskyddad trupp. 1 Detta innebar att kriget snart
stagnerade. De storslagna offensiva planerna ersattes av ställ
ningskrig. De väsentliga inslagen i krigföringen blev skytte
gravarna, taggtrådshindren, kulsprutorna och artilleriet. 

För att bryta detta dödläge prövades olika offensiva metoder. 
Tyskarna utvecklade den så kallade infiltrationstaktiken. Den 
gick huvudsakligen ut på att stormtrupper efter en kort artilleri
beskjutning infiltrerade motståndarens frontlinjer. Strävan skul
le vara att skapa genombrott och anfalla på djupet i stället för att 
i första hand nedkämpa främre motståndsnästen. 2 För att kunna 
passera skyttegravar, riva ned taggtråd och samtidigt vara skyd
dad mot kulspruteeld behövdes dock något annat. Det var här 
de första stridsvagnarna kom in i bilden. 3

Första insatsen av stridsvagnar daterar sig till den 14 septem
ber 1916. Britterna satte då in stridsvagnar i närheten av Cour
celette i Frankrike under en dags strider. Av 49 vagnar i utgångs
läget kom bara 32 fram till stormavstånd. Endast 9 vagnar löste 
helt sin uppgift, det vill säga att framrycka före infanteriet, riva 
ned taggtråd och slå ut kulsprutor. Många misstag begicks alltså 
men många nyttiga erfarenheter erhölls.4 Under de sista krigs
åren genomförde britterna ytterligare stridsvagnsanfall, bland 
annat i slagen vid Cambrai och Amiens. 

Franska stridsvagnar sattes också in mot tyska ställningar. 
Dock genomförde inte franska armen några större samordnade 
stridsvagnsanfall. Stridsvagnarna sattes i stället in för direkt 
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understöd av infanteriet. 
När kriget slutade 1918 pågick i Storbritannien arbete med en 

plan för ytterligare en stor offensiv med stridsvagnar. Den be
nämndes "Plan 1919" och utarbetades av den brittiske genera
len Fuller. Enligt planen skulle inledningsvis 2 592 tunga strids
vagnar bryta genom den tyska fronten. Därefter skulle 2 400 
medeltunga stridsvagnar anfalla på djupet av fiendens gruppe
ring. Syftet med detta anfall skulle vara att snabbt slå mot 
fiendens artilleriförband, reserver och staber. 

Målet var att desorganisera fienden och få honom att ge upp, 
inte på grund av att hans stridskrafter var slagna utan för att 
moralen var nedbruten och möjligheten att leda förbanden inte 
längre fanns. Planen hann aldrig genomföras eftersom kriget 
upphörde.5 

När kriget slutade hade engelsmännen alltså väl utvecklade 
ideer om pansarkrigföring. Det land som hade dragit de mest 
långtgående slutsatserna tycktes vara Tyskland. Tyskarna var väl 
medvetna om den förödande verkan ett samordnat stridsvagns
anfall hade. 

De svenska reaktionerna omedelbart efter första världskriget 
skall också här kort beröras. Kriget innebar stora omvälvningar i 
Europa. En mängd nya stater bildades. Ryska revolutionen inne
bar nytt politiskt system och nya makthavare i Sovjetunionen. 
Tyskland tvingades skriva på Versaillesfreden vilket innebar att 
landet inte längre kunde räknas till stormakterna. I Sverige var 
man osäker på vilken makt som eventuellt kunde hota landet. 
Den traditionella ryska faran nedtonades. England kom alltmer 
att framstå som den potentielle motståndaren. 6

Beträffande hot från nya vapen kom stridsvagnshotet i skym
undan. Många skriftställare hade en mycket diffus uppfattning 
om vad stridsvagnar egentligen var. Somliga betraktade dessa 
främst som artilleripjäser på band. 7 Framför allt ansåg många att 
andra frågor var viktigare. Kulsprutan, flygplanet och stridsga
sen hade givit djupare intryck än stridsvagnen. 

Den pacifism som utbredde sig efter världskriget, kombinerad 
med frånvaron av yttre hot, gjorde alltså att pansarfrågan inte 
debatterades under åren närmast efter kriget. 
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Pansarvapnet före 1921 

De stridsvagnar som användes under första världskriget insattes 
främst i nära anslutning till infanteriet. Detta innebar att snabb
heten inte prioriterades. Konstruktörerna satsade främst på 
gravtagningsförmåga, skydd mot finkalibrig eld och terrängrör
lighet genom att införa handdrift. 8 Driftsäkerheten hos de första 
vagnarna var mycket låg. Endast cirka 20 0/o av de insatta vagnar
na löste sin uppgift under slaget vid Courcelette.9 

Stridsvagnarna klassificerades på många olika sätt. De tidigas
te indelningarna talar om tunga, medeltunga och lätta samt 
manliga och kvinnliga stridsvagnar. De manliga stridsvagnarna 
var bestyckade med kanoner, de kvinnliga endast med kulspru
tor. 

Följande korta beskrivning av den franska stridsvagnen Char 
Saint-Chamond visar att första världskrigets stridsvagnar kunde 
vara olika dagens, främst i fråga om besättningens storlek. Vag
nen vägde 23 ton. Beväpningen utgjordes av en 75 mm kanon 
och fyra kulsprutor. Besättningen uppgick till 9 man. 10 Under 
åren närmast efter första världskriget skedde ingen ytterligare 
utveckling av stridsvagnar. 

Svenska pansarvärnsvapen före 1921 

Före 1921 ägnades mycket liten uppmärksamhet åt pansarvapen 
och därmed också pansarvärnsvapen i Sverige. Vissa utredningar 
gjordes dock i ämnet. Intressant är att konstatera att redan 1919 
användes det som blev ett standardargument för att nedvärdera 
pansarhotet, nämligen att svensk terräng är olämplig för 
stridsvagnar. 11 

Pansarvärnsvapen hade använts på västfronten under slutet 
av första världskriget. Främst hade artillerield, såväl direkt som 
indirekt riktad, använts. Lätta infanterikanoner hade också kon
struerats för att kunna följa med i infanteriets framryckning. 
Kanonerna togs dock fram främst för bekämpning av kulsprute
nästen. Ett tyskt pansarvärnsgevär med 13 m m  kaliber konstru
erades under det sista krigsåret. I vissa fall hade också strider 
stridsvagn mot stridsvagn utkämpats under världskriget. 12

För Sveriges del inskränkte sig pansarvärnsförmågan år 1921 
till insats med vanliga fältartilleripjäser. 
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Sveriges första kontakt med stridsvagnsvapnet? En svensk militärdelegation beser 
en brittisk "tank", uppställd i Zoologiska trå·dgdrden i Berlin under första 
världskrigets sista år. Stridsvagnen var förmodligen en av de 400 vagnar av typ 
Mark IV (28 ton) som i november 1917 sattes in i slaget vid Cambrai. (Bilden 
ställd till förfogande av överste Stig Barke) 

Sammanfattning 

Trots offensiva ambitioner och en offensiv inledning kom första 
världskriget att domineras av defensiv krigföring. I stället för 
snabba avgöranden övergick kriget snart i ställningskrig. 

Ett av medlen för att bryta detta dödläge var stridsvagnen. 
Stridsvagnar insattes upprepade gånger på västfronten av de 
allierade. Trots inledande felsatsningar och många felfunktioner 
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på vagnarna framstod dessa vid krigets slut som ett medel att 
åter införa offensiven på stridsfältet. 

Första världskriget hade dock innehållit så många andra nyhe
ter att stridsvagnarna kom i skymundan. 

Något hot från någon annan stat eller hot från pansarvapen 
upplevdes således inte i Sverige vid början av 1920-talet. I svens
ka armen kunde pansarfordon vid den tiden bekämpas endast 
genom användning av fältartilleripjäser. 

Perioden 1921-1930: 
Lugnet efter första stormen 

Pansarvapnets utveckling 

Åren närmast efter första världskriget präglades av tanken "ald
rig mera krig''. Många ansatser till att minska krigsriskerna gjor
des. Det dröjde ändå inte särdeles länge innan ideer om bland 
annat pansar och stridsvagnar började utvecklas. Utvecklingen 
var tämligen likartad i de flesta länder. Det vill säga att ingen 
klart uttalad vilja kom till uttryck. Tolkningarna av erfarenheter 
från första världskriget gav olika lösningar på problemet. 

Debatten i Storbritannien illustrerar på ett bra sätt de olika 
synpunkter som framfördes i pansarfrågan. Där fanns tre olika 
uppfattningar om hur stridsvagnar skulle användas och organise
ras: 

1. Självständiga stridsvagnsförband.
2. Mekaniserade förband där flera vapenslag samverkar.
3. Stridsvagnsförband avsedda för direkt understöd av infante-

riförband.

I övriga länder fördes en liknande debatt. Dessutom genomför
des försök med nya stridsvagnar och olika organisationsstruktu
rer. Storbritannien var mest framstående när det gällde utveck
lingen av pansarvapnet. Där genomfördes under 1920-talet om
fattande försök med olika typer av mekaniserade förband. 14 

Tyskland ville bygga upp ett pansarvapen men var förhindrat 
därtill på grund av V ersaillestraktaten. Sovjetunionens nya 
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makthavare ville också bygga upp ett pansarvapen. Deras största 
problem var bristen på kunskap och erfarenhet på området. År 
1922 inleddes ett samarbete mellan Tyskland och Sovjetunionen 
som varade ända till 1933. Samarbetet gick bland annat ut på att 
utveckla pansarvapnet i respektive länder. 

En sammanfattning av pansarvapnets utveckling under peri
oden ger vid handen att denna fortfarande gick långsamt. Verk
samheten inskränkte sig främst till framtagande av ideer, men 
även till vissa försök och vapenutveckling. 

Hotbild och försvarsdebatt under 1920-talet 

Helt i linje med de pacifistiska strömningarna tillsattes 1919 i 
Sverige en försvarsreduktion. Det vill säga en kommitte med 
uppgift att lämna förslag på hur krigsmakten skulle omorganise
ras och framför allt minskas. Försvarsdebatten under 1920-talets 
första del behandlade i huvudsak denna fråga. De frisinnade och 
socialdemokraterna förespråkade stora reduktioner medan hö
gerpartiet ville genomföra endast smärre förändringar. General
staben arbetade för att bevara så mycket som möjligt av 1914 års 
härordning. 15 

Hotet från Sovjetunionen trädde successivt åter i förgrunden. 
Alla parter var i princip överens om att Sovjetunionen utgjorde 
den potentielle huvudmotståndaren. Inget hot uppfattades dock 
för stunden. Meningsskiljaktigheterna gällde i första hand hur 
snabbt ett akut hot åter skulle kunna blossa upp. 16

Under perioden konstaterades i Sverige en viss blygsam ök
ning av stridsvagnsparken i Sovjetunionen. 1922 antogs Sovjet
unionen inneha 45 stridsvagnar. Antalet ökade 1926 till 170 för 
att 1929 uppgå till 260. Dessa uppgifter upplevdes inte som 
särskilt alarmerande och ingen tog heller någon större notis om 
dem. 17 

År 1929 räknade generalstaben i operativa studier med att 
Sovjetunionen hade stridsvagnsförband grupperade längs grän
sen mot Finland. I hur stor omfattning och vilka typer nämndes 
dock inte. 18

Förutom ett hot direkt kopplat till Sovjetunionen debattera
des under 1920-talet ett mer allmänt hot från stridsvagnar. Den 
springande punkten i den debatten var frågan om stridsvagnar 
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skulle gå att använda i svensk terräng. Om frågan besvarades 
jakande måste man ta ställning i pansar- och pansarvärnsfrågan. 
Om frågan däremot gavs ett nekande svar kunde däremot alla 
diskussioner om pansar och pansarvärn i Sverige snabbt avfär
das. 

Man kan här konstatera en klar motsättning mellan två grup
per, generalstaben och "stridsvagnsofficerarna". Med den sist
nämnda gruppen menas här främst de officerare som tjänstgjor
de vid stridsvagnsbataljonen vid I 2. 

Från generalstabens sida framfördes ofta argumentet att 
svensk terräng inte lämpar sig för stridsvagnar.19 Denna argu
mentation har två olika förklaringar. För det första prioriterades 
andra anskaffningsfrågor. Det gällde att skaffa kulsprutor, gra
natkastare och luftvärnskanoner till fältförbanden.20 Detta fick 
till följd att man tonade ner pansarhotet och starkare betonade 
de andra behoven. För det andra verkade det nog många gånger 
för samtida betraktare som om stridsvagnar inte var något för 
svenska terrängförhållanden. De stridsvagnar som Sverige förfo
gade över under 1920-talet hade mycket dåliga prestanda. Om 
man följde övningar med dessa stridsvagnar, där vagnarna ofta 
körde fast och gick sönder på stridsfältet, var det säkert mycket 
lätt att dra slutsatsen att svensk terräng var olämplig för 
stridsvagnar. 21 

Mot generalstabens uppfattning uppträdde stridsvagnsoffice
rarna. Dessa var ingalunda objektiva i sin uppfattning. Deras 
huvudbudskap i frågan var att stridsvagnar mycket väl kunde 
och borde användas i svensk terräng. De påpekade också helt 
riktigt att de svenska stridsvagnarna var av världskrigsmodell. 
Dessa gav alltså inte en rättvis bild av moderna stridsvagnars 
terrängegenskaper. 22 

1925 års försvarsbeslut 

Resultatet av 1919 års försvarsreduktion blev slutligen 1925 års 
försvarsbeslut. Detta beslut innebar den största nedrustningen 
någonsin av den svenska krigsmakten. Här behandlas bara det 
som direkt berör pansar- och pansarvärnsfrågan. 

Den viktigaste förändringen blev att en stridsvagnsbataljon 
bildades vid Svea livgarde. Fram till och med 1927 genomfördes 
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all stridsvagnsverksamhet där.23 År 1928 överflyttades verksam
heten till Göta livgarde, I 2. Där bildades II. stridsvagnsba
taljonen bestående av 5. och 6. stridsvagnskompanierna.24 

Ekonomiska medel avsattes också för verksamheten. 50 000 kr 
beviljades för underhåll av och försök med stridsvagnsmateriel. 
För anskaffning av stridsvagnar under en tioårsperiod anslogs 
400 000 kr. 25

En intressant observation i detta sammanhang är att satsning
en på pansarvapnet i 1925 års försvarsbeslut inte var någon 
reaktion på hotet från utländska pansarvapen. Vagnarna avsågs 
helt att användas för att underlätta infanteriets anfall och 
genombrytning av försvarade ställningar. De stridsvagnar som 
användes hade dessutom ingen pansarvärnskapacitet då de en
dast var bestyckade med kulspruta. 

Kvalitet kontra kvantitet 

1925 års försvarsbeslut reducerade krigsmakten betydligt. Tolv 
fördelningar, som stadgades i 1914 års försvarsbeslut, reducera
des till fyra fördelningar och fyra brigader. Denna förändring 
innebar naturligtvis att försvarsdebatten tog ny fart. 

Man kan här urskilja en del av debatten som framför allt 
handlade om kvalitet kontra kvantitet. Som huvudmotståndare 
framstod å ena sidan vissa officerare i generalstaben. Mot dessa 
stod bland annat kretsen kring den år 1928 grundade Ny Militär 
Tidskrift (NMT). 

Generalstabens viktigaste angelägenhet var att bevara så myc
ket som möjligt av 1914 års härordning.26 Beträffande vapen
och materielanskaffning satsades främst på infanteriförbanden. 
Vapen och kärror till infanteriet prioriterades framför anskaff
ning av pansar- och pansarvärnsvapen. 27

Den nyss tillträdda högerministären tillsatte år 1929 en 
försvarsutredning. Denna har kommit att kallas "Åkermanska 
utredningen". Dess ordförande var generallöjtnanten Joachim 
Åkerman och i övrigt bestod den av sju medlemmar, de flesta 
officerare. 28 

Den Åkermanska utredningens resultat offentliggjordes i juni 
1930. Betänkandet följde i stort generalstabens program, det vill 
säga framför allt ett bibehållande av numerären. Mot införande 
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av pansarvapen i Sverige framfördes framför allt ekonomiska 
faktorer och den för stridsvagnar olämpliga svenska terrängen. 
Ett annat argument var att försvaret av Sverige krävde ett stort 
antal förband på grund av landets stora yta. Dessutom framför
des ett argument som bra belyser hur utredningen såg på teknis
ka nymodigheter. Den ansåg att anskaffad materiel snabbt skulle 
komma att föråldras på grund av den fortgående tekniska ut
vecklingen. 29 

Mot dessa generalstabens och den Åkermanska utredningens 
uppfattningar argumenterade från 1928 kretsen kring Ny Mili
tär Tidskrift. Tidningens redaktion bestod av officerare som i 
många avseenden tog avstånd från de traditionella militära upp
fattningarna. Sin inspiration fick gruppen främst från England 
och Tyskland. I England från stridsvagnsförespråkare som Fuller 
och Liddell-Hart. Tyskt inflytande kom framför allt från general 
von Seeckt, chefen för det tyska riksvärnet. Såväl Fuller och 
Liddell-Hart som von Seeckt förespråkade framför allt en hög 
kvalitativ nivå inom krigsmakten.30 

Redan under första året innehöll Ny Militär Tidskrift flera 
artiklar som argumenterade för utbyggnad av det svenska pan
sarvapnet. Författare var framför allt officerare som tjänstgjorde 
eller hade tjänstgjort på stridsvagnsbataljonen vid I 2. Det är 
viktigt att observera att den föreslagna utbyggnaden av svenska 
pansarvapen inte ställdes i motsatsförhållande till anskaffning av 
lätta pansarvärnsvapen.31 

I juni 1930 utkom boken Antingen-Eller, utgiven av några av 
officerarna bakom Ny Militär Tidskrift. I boken utvecklar dessa 
sina tankar ytterligare. Arbetet har karaktären av en program
förklaring. Här berörs endast de frågor som rör pansar och pan
sarvärn. Författarna framhöll stridsvagnens betydelse som an
fallsvapen. De förespråkade också anskaffning av pansarvärnsva
pen till infanteriet. Stridsvagnarna sågs som ett vapen helt un
derordnat infanteriet, avsett att underlätta infanteriförbandens 
anfall. Författarna såg pansar och pansarvärn närmast som förut
sättningar för varandras verkan. 32

De av Fuller med flera framförda tankarna om den så kallade 
maskinarmen förkastades. Människan ansågs vara den faktor 
som fällde avgörandet i krig. Denna inställning innebar att för
fattarna inte drev frågan om kvalitet in absurdum. 33 
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Kretsen kring Ny Militär Tidskrift bidrog till att ge debatten 
ytterligare liv under 1920-talets sista år. Tidningen gav särskilt 
stridsvagnsofficerama vid I 2 en god möjlighet att föra fram sina 
ideer. 

Pansar och pansarvärn under 1920-talet 

Sveriges första stridsvagnar inköptes år 1921. Inköpet omfattade 
tio tyska stridsvagnar av världskrigsmodell å 10 000 kr. På grund 
av Versaillestraktaten måste inköpet maskeras som "import av 
jordbruksmaskiner". Stridsvagnarna gavs i Sverige beteckningen 
m/21. 

Följande år tilldelades försvaret 9 000 kr för försök med 
stridsvagnar. 34 

Stridsvagn modell 21 hade ingen pansarvärnskapacitet. Den 
var utrustad endast med en 6,5 m m  kulspruta. Anskaffningen 
av vagnen var ett olyckligt beslut av två anledningar. För det 
första var maskinen tekniskt otillförlitlig. Visserligen genomför
des viss modifiering av vagnen, varvid den erhöll beteckningen 
m/21-29. Modifieringen förändrade dock inte vagnens prestan
da i någon större utsträckning. För det andra bidrog dess dåliga 
terrängframkomlighet till minskad tilltro till pansarvapnet som 
helhet.35 

I november 1921 avgav infanterikommissionen sitt betänkan
de beträffande svenska infanteriets beväpning, utrustning och 
krigsorganisation. I betänkandet behandlades främst kulsprutor 
och granatkastare. Vad gäller pansar och pansarvärn föreföll 
kommissionen något okunnig om vad stridsvagnar egentligen 
var. Man var tveksam huruvida stridsvagnarna skulle tillhöra 
infanteriet eller artilleriet. 36 Infanterikanoner betraktade kom
missionen främst som vapen för bekämpning av kulsprutenäs
ten. Någon primär pansarvärnsuppgift räknade man inte med 
för kanonerna. Kommissionen föreslog att försök skulle genom
föras med bland annat infanterikanoner. Vidare föreslogs att ett 
granatkastarkompani skulle organiseras vid varje infanterirege
mente. Detta kompani skulle förutom tre granatkastarplutoner 
även omfatta en infanterikanonpluton med tre pjäser. Det skul
le dock dröja många år innan infanterikanoner infördes i den 
svenska krigsorganisationen. 37 

89 



Stridsvagn m/21-29 
Ar 1921 importerades tio stridsvagnar från Tyskland. Beväpningen utgjordes av 
en 6,5 mm kulspruta, placerad i tornet. Ytterligare en kulspruta kunde installe
ras vid sidan om föraren. Vagnarna, som gavs tybeteckningen fm/21, anbefalldes 
till försök vid Svea Livgarde. De ingick senare i den stridsvagnsbataljon som efter 
1925 års försvarsbeslut sattes upp vid Göta Livgarde. Efter modifiering beteckna
des vagnarna m/21-29. Två av dessa vagnar ses ovan med götagardister i Rosers
berg. (Bildarkivet MHA] 

Försök med infanterikanoner genomfördes tidigt under 1920-
talet. Bofors tillverkade under åren 1921-1922 två 37 mm in
fanterikanoner. De var delvis tillverkade efter det tyska bolaget 
Krupps ritningar. Försök med dessa kanoner genomfördes under 
de närmaste åren. Beställningar från Sverige eller utlandet lät 
dock vänta på sig. 38 

Krigsmakten inköpte år 1922 en infanterikanon från Sko
daverken för försöksverksamhet. Under 1920-talet genomförde 
armetygförvaltningens artilleridepartement försök med bland 
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annat denna kanon. Andra pansarvärnsvapen såsom grovkalibri
ga kulsprutor provades också.39

Stridsvagnarna m/21 användes under 1920-talet vid I 1 och I 2. 
I övrigt inköpte artilleridepartementet år 1923 en stridsvagn av 
märket Renault från Frankrike. Denna var kanonbeväpnad och 
var därför den första svenska stridsvagnen med pansarvärnska
pacitet. Vagnen ansågs vara av föråldrad modell och gjorde inget 
starkt intryck i Sverige. Vid stridsvagnsbataljonen vid I 2 monte
rade personalen av kanonen och monterade på försök in den i en 
av stridsvagnarna m/21. Detta visar att stridsvagnsofficerarna 
var otillfredsställda med den nya vagnens konstruktion. 40

Fem år senare, 1928, inköptes en ny försöksstridsvagn från 
Renault. Det var en nykonstruerad vagn beväpnad med en 37 
mm kanon. Vagnen gavs i Sverige beteckningen fm/28. Förhopp
ningarna på den anskaffade vagnen grusades när den skulle tas i
praktiskt bruk. Det visade sig att den inte var tekniskt tillförlit
lig och köpet som sådant blev en stor missräkning.41 Den direkta 
anskaffningen av pansar och pansarvärn under 1920-talet var 
alltså mycket blygsam. Däremot bedrevs vissa försök och ut
ländsk litteratur i ämnet studerades. 

Tidigare har pekats på att den uteblivna anskaffningen av 
pansar och pansarvärn delvis berodde på frånvaron av yttre hot 
mot Sverige. En annan orsak torde vara att man var osäker på 
hur vapnen egentligen skulle användas. De flesta såg pansarvap
net främst som ett genombrottsvapen. Stridsvagnarna skulle 
vara ett offensivt hjälpmedel för infanteriet när detta skulle 
bryta genom fiendens linjer. Vissa gick så långt att de påstod att 
en användning av stridsvagnar mot andra stridsvagnar, det vill 
säga som pansarvärnsvapen, var helt felaktig. Pansarvapnet skul
le i stället koncentreras till sin huvuduppgift, att i samverkan 
med infanteriet skapa genombrott. Andra hade uppfattningen 
att det bästa motmedlet mot stridsvagnar var andra stridsvag
nar. Detta påstående måste dock gälla andra stridsvagnar än de 
endast kulsprutebeväpnade vagnar som Sverige disponerade. I 
samtida utredningar påpekades också vikten av kanonbeväpning 
på stridsvagnar som skulle tilldelas pansarvärnsuppgifter.42

Beträffande lätta pansarvärnsvapen rådde en liknande oviss
het. Man var osäker på vilket vapen som var det rätta och hur 
det skulle användas. Under mitten av 1920-talet genomförde 

91 



svenska officerare studieresor till andra europeiska länder. I 
Tyskland kunde bland annat konstateras att försök bedrevs med 
infanterikanoner på såväl bataljons- som kompaninivå. Versail
lestraktaten innebar visserligen förbud för Tyskland att inneha 
infanterikanoner, men övningar bedrevs trots detta med kanon
attrapper. Enligt tysk uppfattning skulle varje infanteribataljon 
disponera två infanterikanoner.43 Vid slutet av 1920-talet fram
stod infanterikanonen som det bästa pansarvärnsvapnet. Man 
var dock inte ännu säker på hur den optimala kanonen skulle 
vara konstruerad. Kaliberfrågan diskuterades men också om pjä
serna skulle vara handdragna, hästdragna eller motoriserade.44

I Ny Militär Tidskrift publicerades år 1930 en artikelserie 
under rubriken "Infanteriets renässans". Där framfördes förslag 
på införande av såväl infanterikanoner som nya stridsvagnar i 
krigsmakten. Författarna föreslog att ett kompani med sex 37-
4 7 mm infanterikanoner skulle organiseras vid varje regemente. 
Dessutom skulle ett stridsvagnskompani finnas vid varje arme
fördelning. Här kan alltså ingen motsättning mellan de olika 
vapentyperna spåras. Snarare ansåg man att vapentyperna skulle 
kunna komplettera varandra. 45

Denna uppfattning delades inte av de samtida militära myn
digheterna. Det skulle dröja ännu några år innan infanterika
noner infördes i krigsmakten. 

Sammanfattning 

Decenniet efter första världskriget utmärktes framför allt av 
krigströtthet och pacifism. I Sverige speglas mellankrigstidens 
inställning i 1925 års försvarsbeslut. Beträffande vapen och va
penanskaffning koncentrerade man sig framför allt på kulspru
tor, flygplan och granatkastare. Detta resulterade i att frågan om 
pansar och pansarvärn kom i skymundan. Uppfattningen om 
yttre hot mot Sverige förmådde inte att ändra på den bilden. 
Den ryska revolutionen hade åtminstone fram till 1920-talets 
början undanröjt det traditionella ryska hotet. Versaillestrakta
ten hade reducerat Tysklands militära status så att hotet också 
från detta håll tonades ner. Trots vissa observationer av utländs
ka pansarvapen stördes inte den lugna bilden nämnvärt. 

Debatten om pansar och pansarvärn under 1920-talet gällde 
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främst tre områden. För det första debatterades huruvida hot 
från utländska pansarvapen existerade eller inte. De som ansåg 
att något sådant hot inte förelåg var inte heller intresserade av 
pansarvärnsfrågan. För det andra diskuterades frågan om kvali
tet kontra kvantitet inom krigsmakten. Skulle man satsa på att 
bibehålla antalet infanteriförband eller skulle man främst satsa 
på att höja den materiella kvaliteten? Den tredje frågan gällde 
om stridsvagnar kunde användas i svensk terräng eller inte. Om 
man accepterade uppfattningen att stridsvagnar inte skulle gå 
att använda i Sverige blev ju hela pansar- och pansarvärnsfrågan 
ointressant för Sveriges del. 

I debatten kunde två intressegrupper med motsatta uppfatt
ningar i den här aktuella frågan urskiljas. Generalstaben utgjor
de den ena av dessa grupper. Dess huvudprogram innebar att så 
mycket som möjligt av 1914 års härordning skulle bevaras. Det 
främsta argumentet mot utveckling av pansarvapnet var att den 
svenska terrängen var olämplig för stridsvagnar. Därför borde 
man i stället satsa på att bibehålla kvantitet och kvalitet vid 
infanteriförbanden. 

Den andra intressegruppen fanns bland stridsvagnsofficerar
na. Gruppen utgjordes främst av officerare vid den år 1928 
organiserade stridsvagns bataljonen på I 2. De framhöll att svensk 
terräng mycket väl lämpar sig för pansarvapen. Sverige borde 
också skaffa sig ett pansarvapen för att på så sätt göra krigföring
en mer rörlig och offensiv. Kvaliteten sattes före kvantiteten. 
Sina ideer fick gruppen främst från Storbritannien och Tyskland. 
Efter att tidskriften Ny Militär Tidskrift grundades år 1928 tog 
debatten ny fart. Då vann stridsvagnsofficerarnas åsikter ytterli
gare utbredning. 

Försvarsbeslutet år 1925 innebar ur de flesta synvinklar nega
tiva effekter för krigsmakten. Sett ur pansarvapnets aspekt var 
dock beslutet positivt. En stridsvagnsbataljon organiserades och 
ekonomiska medel avdelades för anskaffning, underhåll och för
sök med stridsvagnar. På så sätt bildades en grund för vidare 
utveckling av pansarvapnet. 

Vapenanskaffningen under 1920-talet var beträffande pansar
och pansarvärnsvapen mycket blygsam. År 1921 inköptes visser
ligen tio stridsvagnar från Tyskland. Dessa var av världskrigsmo
dell och hade sålunda ingen pansarvärnskapacitet. I övrigt gjor-
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<les vissa inköp av försöksmateriel, såväl stridsvagnar som lätta 
pansarvärnsvapen. Materielförsök bedrevs men inga ytterligare 
anskaffningar genomfördes. 

Den dominerande uppfattningen var att stridsvagnar skulle 
användas i nära samverkan med infanteriet för att skapa genom
brott. Det är viktigt att notera att under perioden inget motsats
förhållande förelåg mellan förespråkare för stridsvagnar och dem 
som förordade lätta pansarvärnsvapen. 

1920-talet kan kortfattat beskrivas som en period med vag 
hotuppfattning och till följd av detta ett begränsat intresse för 
pansar och pansarvärn. 

Perioden 1931 - augusti 1939: 
lugnet före andra stormen 

Pansarvapnets utveckling 

Under 1930-talets första år fortsatte utvecklingen av utländska 
pansarvapen på samma sätt som under 1920-talet. Många olika 
ideer provades och diskuterades. Några radikalt nya vägar be
träddes dock inte. 

I Storbritannien fortsatte försöken med olika organisationsfor
mer. Stridsvagnarna som togs fram konstruerades främst med 
tanke på skydd och rörlighet. Detta skedde på bekostnad av 
eldkraften.46 Storbritannien förlorade mer och mer av sin ledan
de roll vad avser utveckling av pansarfordon och pansarförband. 
1939 hade landet definitivt mist denna ledarroll, detta särskilt 
beträffande samverkan mellan vapenslagen. På det området 
hade mycket små förändringar skett sedan 1914.47 Frankrikes
försvarsansträngningar koncentrerades till utbyggandet av Magi
notlinjen. Stridsvagnar användes antingen för spaningsuppdrag 
eller som understöd åt infanteriförband. Även i Frankrike fanns 
oppositionella som förespråkade en annan användning av pan
sarvapnet.48 Den mest dynamiska utvecklingen inträffade i Sov
jetunionen och Tyskland. I dessa länder skedde under 1930-talet 
en markant förändring jämfört med 1920-talets blygsamma ut
veckling. 
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I Sovjetunionen utvecklades den så kallade echelontaktiken, 
som byggde på nära samverkan mellan olika vapenslag. Striden 
skulle föras i två olika steg. Först skulle genombrott av fiendens 
front ske. Som andra steg skulle därefter anfall genomföras på 
djupet av fiendens gruppering. Syftet med dessa anfall var att 
desorganisera och omöjliggöra ledning av motståndarens för
band.49 

Doktrinen backades upp av en massiv upprustning på 
stridsvagnssidan. Vissa källor anger att Sovjetunionen 1934 pro
ducerade 5 000 pansarfordon.50 Redan 1931 organiserades de
första mekaniserade förbanden i Sovjetunionen. År 1936 var 
den sovjetiska taktiska doktrinen och organisationen väl utveck
lad. 51 Under åren före andra världskrigets utbrott inträffade
dock två händelser som försämrade Sovjetunionens pansarva
pen. För det första skedde stora utrensningar av officerare. Bland 
dem som utrensades var de personer som hade utvecklat pansar
vapnet och den nya taktiken. För det andra tolkade man erfa
renheterna från spanska inbördeskriget på ett för mekaniserade 
förband negativt sätt. Detta ledde till att många pansarförband 
upplöstes år 1939. Stridsvagnarna gavs i ökad utsträckning upp
gift att understödja skytteförband och spreds ut på infanteri
divisioner. 52

Under första världskriget var tyska stridskrafter de enda som 
blev angripna av pansarvapen. Det var också i Tyskland som den 
mest dynamiska utvecklingen skedde under 1930-talet. Den 
person som starkast förknippas med den utvecklingen är seder
mera generalen Heinz Guderian. Han utvecklade tidigt tankar 
om hur stridsvagnar bäst borde användas. När han år 1931 blev 
chef för 3. motortransporterade bataljonen inledde han försök 
med mekaniserad krigföring. För att kringgå V ersaillesfördragen 
användes bilar med kulisser för att markera stridsvagnar.53 Na
tionalsocialisternas maktövertagande 1933 innebar bland annat 
att Tyskland snart bröt mot Versaillesfördragen. Redan 1934 
organiserades den första stridsvagnsbataljonen i Tyskland.54
Året därpå sattes de tre första pansardivisionerna upp. I septem
ber 1939 hade dessa utökats med ytterligare tre. 

Guderian betonade vikten av samverkan mellan olika vapen
slag. Pansardivisionerna bestod av en blandning av såväl strids
vagns-, infanteri- som övriga förband. Dessutom skulle bombflyg 
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och luftburna förband samverka med divisionerna. 55 Taktiken 
liknade "plan 1919" och den sovjetiska echelontaktiken. Det vill 
säga ett snabbt genombrott följt av anfall på djupet med syfte 
att desorganisera. 56 

Under 1930-talet förlorade alltså Storbritannien sin ledande 
roll i pansarvapnets utveckling. Sovjetunionen och Tyskland 
blev i stället de länder som mer än andra utvecklade pansarvap
net. På grund av sovjetiska misstag under 1937-1939 framstod 
Tysklands pansarvapen som det starkaste när andra världskriget 
bröt ut. 

Hotbild och försvarsdebatt 

Under 1930-talet framstod mer och mer det ryska hotet mot 
Sverige som det allvarligaste. När generalstaben år 1934 påbörja
de en översyn av svensk krigsplanläggning räknade den med tre 
ryska angreppsfall och ett tyskt. Det var hotet från dessa två 
stater som var dimensionerande för svensk krigsplanläggning 
fram till början av 1940-talet.57 

Parallellt med denna allmänna hotuppfattning uppfattades 
ett särskilt hot från det framväxande ryska pansarvapnet. I såväl 
Ny Militär Tidskrift som Militär Teknisk Tidskrift fanns redan 
1933 artiklar införda om sovjetisk stridsvagnsteknik och rysk 
uppfattning om pansarvärn. 58 Hotet framstår tydligt om man 
studerar den svenske militärattachens i Moskva rapportering 
under 1930-talet. Han kunde 1931 meddela att två stridsvagns
kompanier deltog under slutet av en fälttjänstövning i Moskvas 
utkanter. Redan 1932 kunde han konstatera att fem självständi
ga stridsvagnsregementen hade organiserats och utöver dessa ett 
antal stridsvagnsbataljoner. Ett nytt fälttjänstreglemente be
skrevs i en rapport från 1937. Där redogjordes för den tidigare 
beskrivna echelontaktiken. Vid samma tidpunkt uppskattade 
militärattachen att det sovjetiska pansarvapnet omfattade cirka 
24 mekaniserade brigader, nio självständiga stridsvagnsba
taljoner och fyra självständiga stridsvagnskompanier.59 1930 års 
försvarskommission kunde också konstatera en ökning av me
deltunga sovjetiska stridsvagnar mellan åren 1931 och 1935 
uppgående till 792 O/o. 60 Det ryska hotet var alltså väl känt inom
militära och politiska kretsar. 
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Det tyska pansarvapnet kunde, som tidigare nämnts, inte 
börja organiseras på grund av bestämmelserna i Versaillesför
dragen. Guderians ideer var dock väl kända i Sverige redan 1933 
då en artikel om tyska pansarteorier var införd i Militär Teknisk 
Tidskrift.61 Guderian hade dessutom år 1928 besökt stridsvagns
bataljonen vid I 2. Förekomsten av de tre första tyska pansardivi
sionerna noterades i Sverige redan 1935.62 Man var alltså helt 
medveten om förekomsten av tyska pansarförband och den tak
tik dessa avsåg att använda när andra världskriget bröt ut. Dock 
hade man inte kunnat föreställa sig hur avgörande dessa vapen 
skulle bli under de första krigsåren. 

Debatten om pansar och pansarvärn under 1930-talet följde i 
stort sett samma linjer som under 1920-talet. Man kunde därför 
fortfarande läsa om de mest skiftande uppfattningar om vad 
pansarvapnet egentligen var och hur det skulle användas. Många 
anammade Fullers och Guderians ideer medan andra fortfaran
de såg stridsvagnarna som ett motmedel mot kulsprutor. 63 Che
fen för armeoperationsavdelningen konstaterade så sent som 
1939 att stridsvagnarnas uppgift var att möta en kustinvasion 
och inte att möta andra stridsvagnar. Därför behövde de inte ha 
någon pansarvärnskapacitet utan borde bestyckas endast med 
kulsprutor. 64

Ett intressant inslag i debatten utgörs av några tidningsartik
lar under slutet av 1930-talet. Författarna, svenska militärer 
med kaptens eller majors grad, framförde behov av enmanspan
sarvärnsvapen och passiva motmedel mot stridsvagnar. De en
manspansarvärnsvapen som avsågs var främst olika typer av 20 
mm pansarvärnsgevär. Enligt författarna hade dessa vapen fram
gångsrikt använts mot stridsvagnar under spanska inbördeskri
get.65 

1936 års försvarsbeslut 

1930-talets största försvarsbeslut kom att förarbetas av 1930 års 
försvarskommission. Denna fick en mer liberal/socialdemokra
tisk sammansättning än den Åkermanska utredningen. Dessut
om fick kretsen kring Ny Militär Tidskrift inflytande på arbetet. 
I sitt betänkande konstaterade kommissionen bland annat att 
stridsvagnsförband var ett medel för armekårchefen att säker-
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ställa eller fullfölja framgång vid viss del av fronten. Huvud upp
giften var att stödja infanteriet. På grund av svenska terrängför
hållanden ansåg kommissionen att anskaffningskravet inte var 
lika starkt som i andra länder. Man insköt dock en viss reserva
tion mot sitt påstående genom att påtala att man räknade med 
att militära myndigheter skulle komma att noga följa frågan i 
framtiden. Önskan förelåg att anskaffa ett större pansarvapen, 
men ekonomiska förhållanden medgav inte att mer än ett pan
sarförband skulle kunna organiseras. 66 

Kommissionen föreslog att stridsvagnarna fortfarande skulle 
ingå i infanteriet. Göta livgarde föreslogs bli omorganiserat till 
stridsvagnsregemente med två stridsvagnsbataljoner om vardera 
tre kompanier. Beträffande pansarvärnsvapen föreslogs att ett 
tungt kompani med bland annat infanterikanoner skulle organi
seras vid varje infanteriregemente.67 

Det beslut som fattades följde inte kommissionens förslag. 
Stridsvagnsbataljonerna lokaliserades i stället till Söderman
lands regemente (I 10) och Skaraborgs regemente (I 9). Göta 
livgarde skulle läggas ned hösten 1939. För vapenanskaffning 
tilldelades 1) miljoner kronor avsedda för inköp av infanterika
noner och 4,5 miljoner kronor för inköp av stridsvagnar. Vid 
infanteriinspektionen skulle en major eller överstelöjtnant till
sättas med uppgift att handlägga stridsvagnsärenden. Dessutom 
beslutades att varje infanteriregemente skulle innehålla två pan
sarvärnskanoner. 68 

Stridsvagnar med pansarvärnskapacitet 

De tyska stridsvagnar m/21 som inköptes i början av 1920-talet 
var omoderna redan när de levererades. Försöken med franska 
Renaultvagnar vid mitten av decenniet slog heller inte väl ut. 
Detta medförde att stridsvagnsanskaffningsfrågan var akut vid 
början av 1930-talet. Ett av problemen var att ingen egentligen 
visste vilka typer av stridsvagnar som innebar den bästa investe
ringen. Vissa talade för att beväpningen skulle utgöras endast av 
kulsprutor. Många ansåg dock att stridsvagnar skulle kunna 
insättas mot andra stridsvagnar och därmed skulle kanonbeväp
ning bli nödvändig. 69 

De pansarexperter som deltog i 1930 års försvarskommission 

98 



förordade att så kallade HB-stridsvagnar skulle anskaffas. HB 
stod för hjul/band och innebar att besättningen med handgrepp 
inifrån vagnen kunde ställa om denna för hjuldrift eller för 
banddrift.70 Resultatet av debatten blev att 1931 beställdes tre 
stridsvagn m/31 (handdrivna) och en stridsvagn försöksmodell 
/31 (HB-vagn) från Landsverkfabriken.71 Dessa vagnar blev yt
terligare en besvikelse för stridsvagnsanhängarna. Vagnarna var 
dock kanonbestyckade och hade följaktligen pansarvärnskapaci
tet. 

Som tidigare nämnts avdelades vid 1936 års försvarsbeslut 4,5 
miljoner kronor för inköp av stridsvagnar. En inventering utförd 
av armeförvaltningens tygavdelning visade att endast 35 °/o av 
stridsvagns behovet var tillgodosett i februari 1937. 72 

Samma år tillsattes en stridsvagnskommitte med uppgift att 
utreda vilka stridsvagnar som skulle inköpas. Resultatet blev att 
48 stridsvagnar inköptes från den tjeckoslovakiska firman CDK 
och 16 från Landsverkfabriken. De tjeckiska vagnarna var en
dast kulsprutebestyckade och gavs beteckningen stridsvagn 
m/37. Landsverkvagnarna var beväpnade med 37 mm kanon och 
betecknades stridsvagn m/38.73 

Under åren 1938 och 1939 fram till krigsutbrottet beviljade 
Kungl Maj:t 78 miljoner kronor i extra materielanslag. Dessa 
anslag gick dock främst till luftvärnsmateriel och inga medel 
tilldelades för inköp av stridsvagnar eller stridsvagnsammuni
tion. 74 Vid andra världskrigets utbrott fanns alltså i Sverige ett 
tjugotal stridsvagnar med pansarvärnskapacitet och ytterligare 
cirka 50 vagnar endast bestyckade med kulsprutor. 

Pansarvärnsvapen till infanteriet 

Parallellt med diskussionerna om nya stridsvagnar gick diskus
sionerna om anskaffning av lätta pansarvärnsvapen. De vapen 
som främst avsågs var infanterikanoner men man talade också 
om pansarvärnsgevär och grovkalibriga kulsprutor. 

I försvarstidskrifter fördes en intressant debatt som visar inom 
vilket brett spektrum uppfattningarna om lätta pansarvärnsva
pen låg. Många hade en mycket positiv uppfattning om infante
rikanoner. Några var så optimistiska att de räknade med att en 
infanterikanon skulle kunna sätta tre stridsvagnar ur stridbart 
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Stridsvagn m/38 
16 Landsverks-stridsvagnar beställdes 1937 och levererades under 1939. Vagnar
na vägde 8,5 ton och var beväpnade med en 37 mm kanon och en kulspruta. 
Typbeteckningen blev m/38. (Bildarkivet MHA) 

skick innan den själv blev nedkämpad.75 Andra framhöll att 
stridsvagnar var det värdefullaste pansarvärnsvapnet. 76 Dock 
framfördes inte några argument som kan tolkas så att Sverige 
borde satsa uteslutande på stridsvagnar eller lätta pansarvärns
vapen. Inläggen i debatten gav i stället uttryck för hur effektiva 
artikelförfattarna ansåg vissa vapen vara. Dessa uppfattningar 
kunde ofta härledas ur författarens bakgrund. De som arbetade 
med stridsvagnar förde i debatten helt naturligt fram dessas 
förträfflighet. På samma sätt ville de officerare som deltog i 
utvecklingen av infanterikanoner tala för sin lösning av frågan 
om pansarvärnsvapen. 
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Stridsvagn m/37 
Från Tjeckoslovakien beställdes 1937 48 lätta stridsvagnar. De vägde 4,5 ton och 
var beväpnade med två kulsprutor. Vagnarna, som monterades vid Jungnerver
ken i Oskarshamn, levererades under 1938-1939. Typbeteckning: m/37. [Bild
arkivet MHAJ 

Försök med lätta pansarvärnsvapen bedrevs sedan början av 
1920-talet. År 1931 beviljade riksdagen nya ekonomiska medel 
för försök med infanterikanoner. Försöken bedrevs i samarbete 
mellan Bofors och armetygförvaltningens artilleridepartement. 77 
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Pansarvärnskanon m/34 

Fyra hästdragna 3 7 mm pansarvärnskanoner m/34 avsågs ingå i varje infanterire
gemente. {Bildarkivet MHA) 

Vissa andra lätta pansarvärnsvapen, såsom ett 20 mm pansar
värnsgevär av tyskt fabrikat, provades också.78 Tyngdpunkten i 
försöken låg dock på 37 mm infanterikanoner. 

Under åren 1932-1934 bedrevs ingående försök med en 37 
mm infanterikanon tillverkad av Bofors. Försöken resulterade i 
att för svenska armens räkning år 1934 inköptes 15 exemplar av 
denna kanon. Den gavs beteckningen pansarvärnskanon m/34. 79

Truppförsöken med pansarvärnskanon m/34 bedrevs vid Göta 
livgarde. Kapten Fleetwood redogjorde i en artikel för hur han 
såg på hur pansarvärnsförband skulle organiseras.80 Han ansåg
att Sverige av kostnadsskäl inte skulle kunna anskaffa så många 
pansarvärnskanoner som vi egentligen skulle behöva. För att 
avhjälpa denna brist och kunna avvärja stridsvagnsanfall ansåg 
han att ett lättrörligt pansarvärnsförband skulle ställas till för
delningschefens förfogande. Detta förband skulle utgöras av ett 
motoriserat pansarvärnskompani med 16 infanterikanoner. Vid 
varje infanteriregemente skulle dessutom finnas fyra hästdragna 
infanterikanoner. Kapten Fleetwood tryckte också hårt på att 
minor skulle användas för att underlätta insats med kanonerna 
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Pansarvärnskanon m/38 

37 mm pansarvärnskanon m/34 modifierades - sköldens form ändrades och
stålekerhjulen byttes ut - och fick beteckningen pvkan m/38. (Bildarkivet
MHA) 

och att dessa inte skulle användas för några sekundära uppgifter 
utöver pansarbekämpning. 

En inventering av pansarvärnskanoner år 1937 gav vid handen 
att bara cirka 25 0/o av det beräknade behovet fanns. Detta 
medförde att stora beställningar lades ut till industrin. Bland 
annat fick Bofors år 1938 i uppgift att leverera 115 pansarvärns
kanoner m/34.81 Pansarvärnskanon m/34 modifierades något un
der decenniet och den nya modellen gavs beteckningen m/38. 
Bland de extraanslag som beviljades under 1938 och 1939 gick 
550 000 kronor till inköp av 37 mm pansarvärnsammunition. 82 

Några andra medel tillfördes inte för anskaffning av pansar
värnsvapen före krigsutbrottet. 

När andra världskriget bröt ut var läget beträffande pansar
värnsvapen i Sverige dock långt ifrån vad kapten Fleetwood med 
flera hade önskat sig. I varje infanteriregemente ingick endast 
två pansarvärnskanoner m/34. 
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Sammanfattning 

Hotet från Sovjetunionen och Tyskland ökade successivt under 
hela 1930-talet. Uppbyggandet av pansarvapnet i dessa två sta
ter observerades tidigt i Sverige. Trots att det tyska pansarvap
net började byggas upp så sent som 1934 var detta väl känt när 
andra världskriget bröt ut. 

Det är intressant att konstatera hur svenska militära och civila 
beslutsfattare reagerade på de ökande hoten. Trots alla rappor
ter från såväl Moskva som Berlin var det aldrig någon som ringde 
i larmklockan i Sverige. Åtgärderna liknade mest ett osäkert 
trevande och ingen uttalad linje hur hotet skulle mötas drogs 
upp från ansvarigt håll. 

En liten svängning i uppfattningen kan konstateras under 
mitten av 1930-talet. 1936 års försvarsbeslut innebar att en viss 
ökning av pansar- och pansarvärnsvapnet beslutades. Framför 
allt avdelades penningmedel för inköp av infanterikanoner och 
stridsvagnar. Någon riktig omslagspunkt inträffade dock inte i 
synen på pansar och pansarvärn. 1930 års försvarskommission 
gömde sig fortfarande bakom argumentet att svensk terräng i 
mycket hög grad begränsade stridsvagnars användningsmöjlig
het. I och med det kunde också hotet tonas ned. 

Inköp av stridsvagnar med pansarvärnskapacitet gjordes redan 
1931. Dessa fyra inköpta vagnar höll dock inte måttet. Först 
1937 kunde ett inköp av bättre materiel genomföras. Ett av 
problemen i anskaffningsfrågan var att beslutande myndigheter 
inte riktigt visste vilken typ av stridsvagn de ville ha. Skulle 
konventionella vagnar eller HB-vagnar inköpas? Var kanon eller 
kulspruta det lämpligaste beväpningsalternativet? Sådana frågor 
bidrog till att försvåra och försena beslutsprocessen. 

Vad gäller lätta pansarvärnsvapen koncentrerade sig anskaff
ningsfrågan till inköp av 37 mm infanterikanoner. Resultatet 
blev pansarvärnskanonerna m/34 och m/38. Antalet som anskaf
fades var dock mycket mindre än försöksledare och truppbefäl 
önskade. Även andra lätta pansarvärnsvapen som pansarvärns
gevär utprovades, men någon anskaffning skedde inte. 

De tidigare omtalade stridsvagnsofficerarna var en intresse
grupp i frågan även under 1930-talet. Under perioden styrktes 
de i sin uppfattning men hade ofta svårt att få gehör för denna. 
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Påverkan utifrån skedde främst från Tyskland varifrån Guderi
ans ideer spreds. 

Generalstaben utgjorde en annan intressegrupp under peri
oden. Utmärkande för dess agerande var att den inte till fullo 
insåg vikten av pansar och pansarvärn och den viktiga roll dessa 
stridsmedel skulle komma att spela. Detta innebar att andra 
frågor prioriterades, till exempel anskaffning av luftvärn. 

En tredje intressegrupp utgjordes av truppbefäl som var in
blandade i vapenförsök eller tjänstgjorde på utbildningsförband. 
Dessa officerare skrev entusiastiska artiklar om såväl pansar
värnskanoner som övriga lätta pansarvärnsvapen. En av drivkraf
terna kan ha varit att de så att säga påverkades av den materiel 
de arbetade med. Det kändes tydligen stimulerande att få arbeta 
med så förhållandevis modern materiel som pansarvärnskanoner 
som det dessutom skrevs så mycket om i utlandet. Därmed 
framstod också ett behov av att dela med sig av kunskaperna och 
påverka opinion och beslutsfattare. 

Drivkraften bakom agitationen för ännu lättare pansarvärns
vapen kan hänga ihop med att stridsvagnar och pansarvärns
kanoner fanns endast högt upp i organisationen. Stridsvagnarna 
återfanns först på kårnivå och pansarvärnskanonerna på rege
mentsnivå i krigsorganisationen. Under sådana förhållanden 
måste befäl på bataljons-, kompani- och plutonsnivå ha känt 
behov av något komplement på sin nivå. Pansarvärnsgevär var i 
detta sammanhang en ofta förordad lösning. 

Någon motsättning mellan förespråkare för stridsvagnar re
spektive lätta pansarvärnsvapen kan inte konstateras under pe
rioden 1930 fram till andra världskrigets utbrott. Det var fortfa
rande beroende på hotuppfattningen om man insåg vikten av 
pansar och pansarvärn över huvud taget. Vissa debattörer agite
rade visserligen hårdare för det ena eller andra vapensystemet 
beroende på vilken intressegrupp debattören tillhörde. Diskus
sionen tog sig dock aldrig några uttryck mot vapensystem som en 
debattör inte för egen del förespråkade. 

1930-talets huvuddel kan kortfattat beskrivas som en period 
med ökande hotuppfattning men svaga åtgärder för att möta 
hotet. 
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Perioden september 1939-1942: 
uppvaknande 

Pansarvapnets utveckling 

När andra världskriget inleddes hade Tyskland ett väl organise
rat pansarvapen. Det blev också Tyskland som först skulle kom
ma att använda vapnet i strid. Endast sex pansardivisioner dis
ponerades vid anfallet mot Polen. Dessutom var den tyska takti
ken oprövad och stridsvagnarna var av förhållandevis låg teknisk 
kvalitet. Trots detta besegrades Polen inom loppet av några 
veckor. De tyska stridskrafterna använde den av Guderian skis
serade taktiken. De polska linjerna genombröts snabbt och pan
sarförband anföll på djupet. Polackerna gavs sedan aldrig någon 
möjlighet att organisera något kraftfullt motstånd. Fälttåget i 
Polen gav omvärlden en föraning om pansarvapnets möjlighe
ter.83

Den bästa uppvisningen av den tyska taktiken var anfallet 
mot Frankrike 1940. Under den operationen kan man säga att 
blixtkriget föddes. 84 Taktiken byggde på nära samverkan mellan
olika vapenslag. Anfallsrörelsen understöddes också av bomb
flyg och fallskärmstrupper. Fransmännen anfölls i det svagt för
svarade Ardennerområdet. Efter genombrott anföll de tyska 
pansarförbanden på djupet. De allierade återfick inte initiativet, 
utan Frankrike tvangs kapitulera efter drygt en månads strider. 
Att Tyskland besegrade Frankrike trots färre disponibla strids
vagnar säger något om den överlägsna tyska taktiken och organi
sationen. Fransmännen disponerade 4 688 stridsvagnar, tyskarna 
däremot endast 3 862. Dessutom var de franska stridsvagnarna 
tekniskt bättre, främst vad gäller eldkraft och skydd. Fransmän
nen utnyttjade tydligtvis pansarvapnet på fel sätt. 85

Det tyska anfallet på Sovjetunionen 1941 undanröjde de sista 
tvivlen om hur pansarvapnet borde användas. De flesta armeer
na utvecklade nu motoriserade förband med de tyska pansar
divisionerna som förebild. 86 

En annan utveckling av stor betydelse för Sverige skall också 
kort belysas. Under finska vinterkriget 1939-1940 satte Sovjet
unionen in pansarförband mot finska trupper. Dessa saknade 
helt pansarvärnsvapen vid krigets början. De var hänvisade till 

106 



att avdela direktskjutande fältartilleripjäser för pansarbekämp
ning.87 Dessutom användes enklare metoder som hinder, 
brännflaskor och buntladdningar. Dessa strider gjorde stort in
tryck på den svenska debatten och påverkade pansar- och pan
sarvärnsfrågan. 

Hotbild och försvarsdebatt 

Mycket snart efter krigsutbrottet den I september 1939 insågs i 
Sverige vilken utslagsgivande betydelse pansarvapnet hade haft 
för de tyska framgångarna i Polen och senare i Frankrike. Redan 
i sitt september-oktobernummer 1939 påpekade Ny Militär Tid
skrift på ledarplats pansar- och pansarvärnsvapnens betydelse 
och de svenska försummelserna på dessa områden under de 
senaste åren. Redogörelsen avslutades med frågan "Kan man 
tveka om vad som bör göras?".88 Eventuella tvivel om hot från 
utländska pansarvapen undanröjdes ytterligare genom Sovjet
unionens angrepp på Finland några månader senare. I och med 
detta upphörde debatten huruvida hot mot Sverige förelåg eller 
inte. 

I stället uppstod snart efter krigsutbrottet en debatt om hur 
hotet bäst skulle mötas. Två huvuduppfattningar utkristallisera
des. Den ena innebar att fientliga stridsvagnsanfall på ett effek
tivt sätt kunde stoppas med lätta pansarvärnsvapen. Föresprå
karna för denna uppfattning tog sina intryck främst från strider
na i Finland. Pansarvärnskanonernas effektivitet underströks 
och andra medel som brännflaskor, handgranater och buntladd
ningar påstods också ha god verkan mot fientliga stridsvagnar. 89 

Artikelförfattarna tog dock inte hänsyn till den taktik och strids
teknik som de sovjetiska stridsvagnsförbanden tilllämpade un
der vinterkriget. Om dessa förband hade tillämpat en annorlun
da stridsteknik och samordnat stridsvagnsanfallen bättre, är det 
tveksamt om finnarnas improviserade pansarvärnsmetoder skul
le ha fungerat så bra som de gjorde. 

Enligt den andra uppfattningen krävdes stridsvagnsförband 
för att avvärja stridsvagnsanfall. Man påpekade också att ut
ländska erfarenheter visade att pansarvapen och motoriserade 
förband mycket väl kunde operera i svensk terräng. 90 Efter hand 
som krigserfarenheter i omvärlden studerades kom de flesta 
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fram till slutsatsen att såväl stridsvagnar som lätta pansarvärns
vapen behövdes för att kunna avvärja ett anfall av pansarför
band. Dessa slutsatser pekade bland annat mot organiserande av 
allsidigt sammansatta pansarförband.91 

I artikeln "Försvar mot pansartrupp"92 framgick tydligt synen 
på hur ett pansaranfall skulle avvärjas. Genom ett lämpligt 
terrängval kombinerat med fältarbeten skulle fientliga pansar
förband kanaliseras till "stridsvagnskanaler". Våra pansarvärns
vapen skulle kraftsamlas till hinder i anslutning till dessa 
stridsvagnskanaler. Bakom denna mur av pansarvärnsvapen och 
hinder skulle pansarförband för motanfall finnas. Inget strids
medel kunde med andra ord lösa uppgiften isolerat, utan en 
samordnad insats krävdes. 

De som förespråkade anskaffning av stridsvagnar under mel
lankrigstiden fick naturligtvis stöd för sina åsikter efter hand 
som de tyska framgångarna noterades. Deras argumentation för 
en utökad uppsättning av svenska pansarförband fortsatte med 
oförminskad styrka. Det enda argumentet mot stridsvagnsan
skaffning efter krigsutbrottet framfördes av försvarsministern i 
september 1939. Argumentet var att en för omfattande strids
vagnsanskaffning skulle rubba organisationen inom infanteriet. 
Det framfördes som motiv för avslag på en begäran om ytterliga
re anskaffning av stridsvagnar.93 

Forcerad vapenanskaffning 

I och med krigsutbrottet vaknade svenska beslutsfattare ur sin 
dvala och insåg att ekonomiska medel måste anslås till anskaff
ning av pansarvärnsvapen. Redan i början av september anslogs 
35 miljoner kronor för att påskynda redan pågående tillverkning 
av bland annat ammunition till pansarvärnskanoner.94

Det är dock fel att tro att alla anslagsäskanden från militära 
myndigheter beviljades. Chefen för armen anhöll i slutet av 
september att få anskaffa 104 stridsvagnar och 350 lätta pansar
värnsvapen. Vapnen skulle levereras av svensk industri. Beslutet 
blev att medel avdelades för inköp av endast 20 stridsvagnar och 
125 20 mm automatkanoner.95 
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Armechefens begäran hösten 1939 att få anskaffa 104 stridsvagnar resulterade i
att 20 vagnar {9 tons strv m/39 från Landsverk) beställdes detta år och kunde 
levereras under 1940. [Bildarkivet MHAJ 

De inköpta stridsvagnarna gavs beteckningen stridsvagn m/39. 
Automatkanonerna kallades pansarvärnsluftvärnskanon m/40 
för att en särskild pansarvärnslavett ingick i utrustningen. Kano
nen kunde därför användas för såväl pansarvärns- som luftvärns
uppgifter. 96 

Det stod dock snart klart att dessa åtgärder inte räckte. Andra 
mer resoluta metoder måste tillgripas. Redan i december 1939 
beslutades att beslagta materiel som den svenska försvarsindu
strin höll på att leverera till utlandet. Dessutom inköptes lätta 
pansarvärnsvapen från Tyskland och Schweiz. Ett försök att 
köpa 90 tjeckiska stridsvagnar misslyckades. 97 

Stridsvagnar beställdes i ökande mängder under 1940-talets 
första år. 1940 beställdes sålunda 100 stridsvagn m/40 samt 
1941116 stridsvagn m/41 och 160 stridsvagn m/42. Under 1942 
beställdes ytterligare 328 stridsvagnar.98 Problemet var att leve-
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Stridsvagn m/40 
Är 1940 beställdes etthundra 9,5-tons stridsvagnar från Landsverk. Vagnarna 
gavs typbeteckningen m/40, men levererades först 1942. Ytterligare 80 strv 
m/40, tillverkade vid Karlstads mekaniska verkstad, levererades 1944. {Foto: 
Sten Korch, 1942) 

ranserna drog ut på tiden. Först i början av 1942 kunde de två 
stridsvagnsbataljonerna till fullo utrustas med stridsvagnar. 

Beträffande pansarvärnskanon m/34 utökades antalet 1940 
till fyra kanoner per infanteriregemente. Trots att detta innebar 
en fördubbling av antalet var det inte speciellt stort jämfört med 
andra länders krigsmakter.99 Tillgången på pansarvärnskanon 
m/34 försämrades dessutom av utlåning till Finland under vin
terkriget. I den svenska vapenhjälpen ingick bland annat 95 
pansarvärnskanoner. Av dessa återlämnades endast 20 efter kri
get.100

Inom ramen för 1942 års försvarsbeslut genomfördes ytterliga
re inköp av pansarvärnsvapen. Dessa inköp innefattade bland 
annat 75 mm pansarvärnskanoner och 20 mm pansarvärnsgevär 
m/42. 
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Materielanskaffningen tog alltså fart efter krigsutbrottet. Pro
blemet var dock att leveranstiderna var långa, Dessutom rådde 
säljarens marknad på den internationella vapenmarknaden. Som 
framgår av följande sammanställning rådde vid mitten av andra 
världskriget en stor obalans mellan resurser och behov vad gäller 
svenska pansar- och pansarvärnsvapen. 

Stridsvagn m/41 
Åren 1941 och 1942 beställdes för tillverkning vid Scania Vabis 116, resp 122 
stridsvagnar av tjeckisk konstruktion: 10,5 tons stridsvagn m/41, beväpnad med 
en 37 mm kanon och två kulsprutor. 220 vagnar levererades under 1944. (Bildar
kivet MHA) 
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Materielläge pansar- och pansarvärnsmateriel 1942. 101

Materielslag 

20 mm akan m/40 pvlv 
37 mm stridsvagnskanon 
37 mm pansarvärnskanon 
20 mm pansarvärnsgevär m/42 
75 mm pansarvärnskanon 
75 mm stridsvagnskanon 
Stridsvagnar 
Stridsvagnar m/42 

1942 års försvarsbeslut 

Materielläge 

321 
101 
660 

184 

Behov 

1 763 
423 

1154 
3018 

87 
282 
441 
282 

Många beslut såväl rörande materielanskaffning som organisa
tion fattades efter hand under krigets första år. På sommaren 
1941 tillsattes dessutom en försvarsutredning som skulle avge 
ett förslag redan till 1942 års riksdag. Här redogörs endast för 
det som direkt berörde pansar- och pansarvärnsfrågan. 
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målen fanns 
olika lavetter. 
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MHA) 



Stridsvagn m/42 
Den första tunga svenska stridsvagnen, 22 tons strv m/42, tillverkades i 282

exemplar, vilka beställdes 1941 [160 ex) och 1942 (122 ex) och levererades 
under 1944. Vagnen var en Landsverks-konstruktion och monterades dels vid 
Landsverk (80 ex), dels vid Jungnerverken i Oskarshamn (160 ex) och Volvo (42 
ex). Beväpning: en 7,5 cm kanon och fyra kulsprutor. 

I sitt betänkande redogjorde försvarsutredningen för sin syn 
på de senaste årens krigföring. Utredningen fastställde att det 
var möjligt att genomföra operationer med pansardivisioner 
även i nordisk terräng. Sverige måste, enligt utredarna, anpassa 
sina resurser till detta faktum. 1941 års försvarsutredning föror
dade därför en förstärkning av pansarvärnet. Även de lägre 
truppförbanden skulle tilldelas pansarvärnsvapen. De tidigare 
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motoriserade pansarvärnskompanierna skulle dessutom växlas 
upp till pansarvärnsbataljoner. För att slå fientliga pansarför
band ansåg utredarna att motanfall med egna pansartrupper 
erfordrades. Därför föreslog utredningen att ett pansarvapen 
omfattande tre pansarbrigader skulle organiseras i Sverige. 102

Det försvarsbeslut som fattades innebar att utredningens för
slag följdes i allt väsentligt. Beslutet medförde således att en 
kraftig utökning av såväl svenska pansarvapen som pansarvärns
vapen genomfördes. Fredsorganisationen förändrades genom att 
ett helt nytt truppslag, pansartrupperna, bildades. Det hade då 
gått 21 år sedan de första stridsvagnarna inköptes från Tyskland. 

Organisationsförändringar 

Den mest bisarra händelsen vid inledningen till andra världskri
get var nog genomförandet av Göta livgardes nedläggning i 
skuggan av det tyska Polenfälttåget. Det som av många var tänkt 
att bli Sveriges första pansarregemente blev i stället två 
stridsvagnsbataljoner uppdelade på I 9 och I 10. 

Nästa stora organisationsförändring skedde i och med faststäl
landet av 1941 års krigsorganisation. I organisationen ingick 
bland annat 11 pansarvärnskompanier och två stridsvagnsba
taljoner.103 Man måste dock ha i åtanke att det skulle dröja länge 
innan dessa förband var materielmässigt kompletta. 

Den krigsorganisation som fastställdes i 1942 års försvarsbe
slut kom att kallas "1943 års krigsorganisation". Beträffande 
pansar och pansarvärn skedde här stora förändringar. Pansar
värnet stärktes främst genom att tio kårpansarvärnskompanier 
och fem tunga kårpansarvärnskompanier organiserades. De före
slagna pansarvärnsbataljonerna kom aldrig att sättas upp.104

En annan viktig förändring var att ett nykonstruerat 20 mm 
pansarvärnsgevär tilldelades vissa infanteri-, kavalleri- och pan
sarförband.105 Det var alltså först i samband med 1943 års krigs
organisation som de lägre truppförbanden erhöll pansarvärns
kapadtet. 

Som tidigare nämnts bildades pansartrupperna i och med 
1942 års försvarsbeslut. Krigsorganisatoriskt innebar detta att 
tre pansarbrigader skulle organiseras. Brigaderna skulle bestå av 
stridsvagns- och pansarvärnsförband samt infanteri transporte-

114 



rat på lastbilar. I likhet med vad som konstaterats om pansar
värnskompanierna skulle det dröja innan all materiel var anskaf
fad. Förutom stridsvagnar var även hjulfordon svåra att upp
bringa under krigsåren. Brist på gummi och andra råvaror försvå
rade situationen ytterligare. 106 

Framtidsprojekt 

Vid den studerade periodens slut var såväl pansar som pansar
värn i snabb utveckling i Sverige och i utlandet. Den tyska 
krigsmaktens snabba framryckningar i Polen- och Frankrikefält
tågen skulle, om de genomförts 1942, försvårats och kanske 
omöjliggjorts av pansarvärnsvapen. De moderna stridsvagnarna 
hade dock delvis anpassats till pansarvärnshotet. Pansartjockle
ken hade utökats så att de lättaste pansarvärnsvapnen inte 
kunde penetrera pansarfordonen längre. 

Utvecklingen av pansarvärnsvapnen skedde främst på två sätt. 
Dels genom en ökning av kalibern från 37 mm till 57 och 75 mm, 
dels genom användande av laddningar med riktad sprängverkan 
(RSV). Prototypen för vapen med RSV var den amerikanska 
"bazookan" som användes första gången i Nordafrika 1942. 107 I 
Sverige började samma år försöksverksamhet med RSV och till
verkning av RSV-vapen började 1944. 108 

Vid slutet av den period som den här studien omfattar var 
därför såväl pansarvapen som pansarvärnsvapen i Sverige inne i 
en dynamisk utvecklingsperiod. Nya vapen var under leverans 
till förbanden. De första pansarbrigaderna och pansarvärnskom
panierna höll på att utrustas och utbildas. På forskarnas ritbord 
fanns mängder av ritningar på nya vapen och stridsfordon. 

Sammanfattning 

Andra världskrigets utbrott innebar att det tidigare ofta neglige
rade hotet från pansarvapen framstod helt tydligt. Redan vid det 
tyska Polenfälttåget framstod pansarvapnets stora möjligheter 
på stridsfältet. Hotbilden förstärktes för svensk del ytterligare i 
och med Sovjetunionens angrepp på Finland och ställdes på sin 
spets när Tyskland ockuperade Norge och Danmark. 

Vid den tidpunkten var alla överens om varifrån hoten kom. 
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Här kan man finna en klar omslagspunkt vad gäller hotuppfatt
ningen. Debatten kom därefter inte mer att gälla huruvida hot 
mot Sverige förelåg eller inte utan hur detta hot skulle mötas. 

Beroende på varifrån debattörerna tog sina intryck agiterade 
de för anskaffning av olika vapen. Studerade man finska vinter
kriget var det nära till hands att förorda en utökad satsning på 
lätta pansarvärnsvapen och okonventionella metoder som 
brännflaskor och buntladdningar. De som i stället studerade 
Polen- och Frankrikefälttågen insåg snabbt styrkan hos pansar
vapen och propagerade för en ökad anskaffning av stridsvagnar. 

I den debatt som uppstod användes dock inte några argument 
för en ensidig satsning på det ena eller det andra stridsmedlet. 
Efter hand som krigserfarenheter från Eurasien och Afrika in
hämtades kom man fram till att såväl pansar som pansarvärn 
krävdes för att möta pansarhotet. Den enda säkra metoden för 
att avvärja ett pansaranfall var en samordnad insats av 
stridsvagnar och pansarvärnsförband. En följd av detta blev en 
ökad agitation för organiserande av allsidigt sammansatta pan
sarförband i Sverige. 

Vapenanskaffningen tog också fart under perioden. Redan 
före kriget hade statsmakterna tilldelat extra anslag för inköp av 
materiel och ammunition. Under krigsåren gick en ständigt 
ökande ström av order till vapenindustrin. Det största proble
met var att leveranstiderna var flera år för vissa produkter. Detta 
kan gälla som ett argument mot ibland framförda tankar om en 
flexibel krigsmakt som snabbt anpassar sig till olika hot från 
omvärlden. Tiden från att hot uppfattas via beslut om vapenan
skaffning till vapnen inlemmats i organisationen uppgår alltid 
till minst några år. Detta även när stora ansträngningar görs för 
att påskynda förloppet. 

Det starkaste uttrycket för omslaget i synen på pansar och 
pansarvärn var utan tvivel 1942 års försvarsbeslut. Då drog man 
slutsatser av utvecklingen i omvärlden och fastställde hur hotet 
skulle mötas. Pansartruppernas tillkomst med organiserandet av 
de tre första pansarbrigaderna visar tydligast på den utveckling
en. En ökad satsning på lätta pansarvärnsvapen inleddes också, 
även på lägre nivå inom organisationen. 

Det är svårt att urskilja några intressegrupper under åren 
närmast efter krigsutbrottet. Detta främst på grund av att några 

116 



egentliga motståndare till försvarsansträngningar i allmänhet 
och pansar och pansarvärn i synnerhet inte gjorde sig hörda i 
debatten. En grupp som tydligt kunde urskiljas var. ändå 
stridsvagnsofficerarna. Efter hand som rapporterna från Europas 
stridsfält utvärderades fick de ständigt bättre argument för 
svensk anskaffning av stridsvagnar. Deras antagonister från 
1920- och 1930-talen lät inte höra av sig i debatten. 

Perioden september 1939...i...1942 kan kortfattat beskrivas som 
en period då man klart såg hotet och beslutade sig för att möta 
det. När de beslutade åtgärderna fick effekt i krigsorganisa
tionen gick dock kriget redan mot sitt slut. 

Sammanfattning 

Hotuppfattning och omslagspunkter 

Första världskriget innebar stora omvälvningar i Eruropa. I Sveri
ge liksom i övriga stater följdes världskriget av krav på nedrust
ning och av en utbredande pacifism. 

Uppfattningen av hot från omvärlden förändrades också mar
kant. Den ständige fienden Ryssland var starkt försvagad på 
grund av den ryska revolutionen. Stormakten Tyskland hade 
genom Versaillesfreden berövats sina maktmedel. Detta innebar 
att någon egentlig fara inte uppfattades i Sverige under 1920-
talets första år, i varje fall inte hos politiker och majoriteten av 
befolkningen. De stridsvagnar som hade använts under världs
kriget förmådde inte heller framkalla någon hotuppfattning un
der 1920-talet. Mot slutet av decenniet kan man ändå konstate
ra en svag förändring. Det var det gamla ryska hotet som åter 
trädde i förgrunden i och med att sovjetiska stridskrafter börja
de byggas upp. 

Under 1930-talet skedde en successiv förändring i svensk 
hotuppfattning. Någon klart definierad omslagspunkt kan man 
inte peka på. Snarare var det fråga om en stegvis utveckling. I 
och med att det kommunistiska Sovjetunionen och det national
socialistiska Tyskland fick ökad politisk betydelse utgjorde dessa 
länder en ökande fara för Sverige. Ländernas aggressiva utrikes-
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politik kombinerad med upprustning kunde inte tolkas på annat 
sätt än att ett potentiellt hot förelåg. En markant ökning av 
pansarvapnet i länderna noterades också under decenniet. 

Det sistnämnda hotet uppfattades ändå inte i tid av militära 
beslutsfattare. Bäst avspeglas detta i reaktionen på frågor om 
vapenanskaffning och organisationsförändringar. Beslut i dessa 
frågor var före 1939 inte primärt inriktade på att möta angrepp 
med fientliga pansarförband. Argumentet att svensk terräng var 
olämplig för pansarförband medförde att hotet tonades ned. 

I och med andra världskrigets utbrott kan man notera en klar 
omslagspunkt. Det tyska hotet framstod klart i och med angrep
pet på Danmark och Norge och det sovjetiska i och med finska 
vinterkriget. Pansarvapnets effektivitet framgick av de tyska 
Polen- och Frankrikefälttågen. 

Efter krigsutbrottet hördes inga röster i Sverige som förnekade 
vår hotade position. Uppfattningen från 1920-talet och 1930-
talets första del hade alltså kraftigt svängt. Den uppfattningen 
höll i sig under hela den studerade perioden. 

Vapenanskaffning 

Under åren närmast efter första världskriget diskuterades främst 
anskaffning av kulsprutor, granatkastare och flygplan. Orsaken 
till detta var främst erfarenheterna från västfrontens skytte
gravskrig. Anskaffning av pansar och pansarvärn kom att över
skuggas av behovet av dessa andra vapen. Fram till år 1931 fanns 
i svenska armen endast fältartilleri som effektivt vapen mot 
pansar. 

Visserligen inköptes redan 1921 tio stridsvagnar från Tysk
land. Dessa anskaffades för att kunna understödja infanteriets 
genombrytning av försvarade ställningar. Stridsvagnarna var be
styckade endast med en kulspruta och hade därmed ingen pan
sarvärnsförmåga. 

Försök med såväl stridsvagnar som lätta pansarvärnsvapen 
genomfördes under 1920-talet. I och med detta inköptes vissa 
försöksmodeller som hade pansarvärnskapacitet. Detta gäller 
främst två franska stridsvagnar bestyckade med 37 mm kanoner 
och ett antal 37 mm infanterikanoner. 1931 respektive 1934 
anskaffades kanonbeväpnade stridsvagnar och infanterikanoner. 
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1936 års försvarsbeslut innebar bland annat att ekonomiska 
medel avdelades för inköp av såväl infanterikanoner som 
stridsvagnar. Inköpen verkställdes under de kommande åren 
men leveranstiderna var långa. Förseningarna berodde också på 
osäkerheten om hur stridsvagnar bäst skulle användas. De mate
rielfrågor som främst diskuterades var kanon- eller kulsprute
beväpning, samt om HB-vagnar skulle anskaffas. Orsaken till de 
beslut som fattades kan härledas ur att man i Sverige nu notera
de hotet från Sovjetunionen och Tyskland. Ländernas uppbygg
nad av effektiva pansarvapen hade också uppfattats i Sverige. 

Vapenanskaffningen accelererades i och med andra världskri
gets utbrott. Detta gällde alla typer av vapen, inte minst pansar 
och pansarvärn. Anskaffningen skedde såväl genom import som 
genom tillverkning inom landet. Pågående vapenexport frystes 
för att ytterligare påskynda upprustningen. Problemet var att 
det var svårt att köpa vapen utomlands på grund av efterfrågan. 
Ett annat problem var att leveranstiderna var långa. En kraftig 
vapenanskaffning kunde ändå genomföras under åren 1939-
1942. 

1942 års försvarsbeslut innefattade en krigsorganisation som 
skulle utnyttja de nya vapnen. Tre pansarbrigader och femton 
kårpansarvärnskompanier skulle organiseras. Dessutom skulle 
lätta pansarvärnsvapen tillföras de lägre truppförbanden. 

Beträffande vapenanskaffning måste här konstateras vilken 
lång tid som förlöpte mellan hotuppfattning och effekt i krigsor
ganisationen för att möta detta hot. I fallet som studeras här, 
uppfattades hotet år 1939 och full effekt i pansarbrigaderna 
erhölls först 1945. Detta trots att stora ansträngningar vidtogs 
från såväl politiker och militära myndigheter som vapenindu
strin. 

Slutligen kan konstateras att utvecklingen av pansar och pan
sarvärn var betydligt snabbare under åren 1939-1942 än under 
de föregående två decennierna. 

Intressegrupper 

Tre olika intressegrupper utkristalliserades i debatten om pansar 
och pansarvärn under den studerade perioden. De benämns i 
utredningen generalstaben, stridsvagnsofficerarna och truppbe
fälen. 
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Intressegruppen generalstaben omfattar beslutsfattare inom 
generalstaben och från 1937 försvarsstaben respektive armesta
ben. Denna grupp påverkade utvecklingen främst genom att 
centrala militära beslut fattades av dess medlemmar. Under 
1920-talets slut hade gruppen också stort inflytande i den så 
kallade Åkermanska utredningen. 

Orsaken till gruppens agerande torde främst vara en konserva
tiv hotuppfattning. Det dimensionerande intrycket var för grup
pen första världskrigets skyttegravskrig. Därför var det naturligt 
att föra fram argument för att numerären från 1914 års försvars
ordning skulle bibehållas. Vidare förordades vapen som kulspru
tor, artilleripjäser och granatkastare

1 
vilka hade visat sig effekti

va under världskriget. Argumentet att svensk terräng var olämp
lig för pansarvapen framfördes ofta av gruppens medlemmar. 
Om man betänker att gruppen tog sina intryck från ställnings
kriget på västfronten måste de framförda motiven anses som 
verkliga och inte konstruerade. Påverkan utifrån skedde genom 
att motsvarande myndigheter i flera andra länder hade en lik
nande uppfattning. En stor del av facklitteraturen och mycket 
militärt tänkande sysslade med teorier om skyttegravskrig. Des
sa intryck kom framför allt från Frankrike. 

I och med andra världskrigets utbrott upphörde generalstaben 
att existera som intressegrupp i pansarvärnsfrågan. Det blev nu 
uppenbart för all militär expertis att pansarvapnet skulle kunna 
sättas in även mot Sverige. Alla krafter behövde arbeta för att få 
fram effektiva motmedel. 

I intressegruppen stridsvagnsofficerarna ingick främst de offi
cerare som tjänstgjorde vid stridsvagns bataljonen vid I 2 och 
senare vid I 9 och I 10. Till gruppen räknas också några av medar
betarna på Ny Militär Tidskrift. Gruppen ansåg att stor del av 
den svenska terrängen var lämplig för pansartrupper. Ett annat 
argument var att stridsvagnen var medlet som skulle möjliggöra 
en rörlig och offensiv krigföring. Kvalitet förordades före kvanti
tet. Ny Militär Tidskrift och andra facktidskrifter användes 
flitigt av gruppen för att föra fram dess ideer. Sina erfarenheter 
tog stridsvagnsofficerarna främst från skrifter av Fuller, Liddell
Hart och Guderian. Studiebesök vid pansarförband i andra län
der genomfördes och gruppen studerade utländska facktidskrif
ter. 
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De argument som framfördes byggde på stridsvagnsofficerar
nas föreställningar om hur ett framtida krig skulle komma att 
gestalta sig. Därför måste gruppens argumentation anses som 
relevant, trots att den avvek så markant från generalstabens. 
Orsaken till detta var tydligen den, att de två grupperna hämta
de sina intryck från två skilda företeelser, pansarstrid och skyt
tegra vskrig. 

Studium av stridsvagnsofficerarnas argumentation kan ibland 
få denna att framstå som tendentiös. Detta kan förklaras med 
att de talade för sitt vapenslag och därmed någon gång gjorde sig 
skyldiga till överdrifter. Gruppen fick ordentligt gehör för sina 
argument först i och med andra världskrigets utbrott. Från den 
tidpunkten delades dess uppfattningar av de flesta. 

Den tredje intressegruppen var truppbefälet. Den bestod först 
och främst av de officerare vid infanteriet som var försöksledare 
för och utbildare på de nya lätta pansarvärnsvapnen. Även 
övriga officerare som i fackpressen förordade anskaffning av 
andra lätta pansarvärnsvapen ingick. Gemensamt för gruppen 
var att den förordade lätta pansarvärnsvapen även till lägre 
förband. Gruppen drevs främst av viljan att ha pansarvärnsför
måga på den nivå där dess medlemmar verkade. Det vill säga 
pluton, kompani och bataljon. Rapporter från spanska inbördes
kriget och framför allt från finska vinterkriget gav extra näring 
åt argumentationen. 

Stridsvagnar eller lätta pansarvärnsvapen? 

Slutligen återstår frågan om det under perioden 1921-1942

fanns någon motsättning mellan förespråkare för stridsvagnsan
skaffning respektive förespråkare för anskaffning av lätta pan
sarvärnsvapen. Studien visar att så inte var fallet. Debatten om 
pansar och pansarvärn innehöll i stället andra motsättningar. 

Den första motsättningen gällde om det fanns något hot mot 
Sverige i allmänhet, och i synnerhet om utländska pansarvapen 
kunde innebära en fara för Sverige. Hur man svarade på denna 
senare fråga avgjorde helt hur man såg på pansar och pansarvärn. 
Ett jakande svar innebar att pansar och pansarvärn var viktiga 
medan ett nekande innebar att Sverige hellre skulle satsa på 
andra vapenslag. 
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En annan motsättning var huruvida Sverige skulle satsa på 
kvalitet eller kvantitet i krigsorganisationen. En närbesläktad 
fråga var hur stridsvagnar optimalt skulle användas. Skulle de 
spridas ut på infanteriet eller borde de hållas ihop i pansarför
band? 

Frågan om pansar i svensk terräng utgjorde den tredje mot
sättningen. Om man ansåg att pansar inte kunde användas i 
svensk terräng blev följden naturligtvis att diskussioner om såväl 
pansar som pansarvärn blev ovidkommande för Sveriges del. 

I och med andra världskrigets utbrott blev hotfrågan snart 
klarlagd. Efter hand som krigserfarenheter inhämtades från slag
fälten klarnade också frågorna om pansar i nordisk terräng och 
hur pansar bäst skulle användas. Nu övergick debatten i stället 
till frågan om hur hotet skulle mötas. Här framträdde föresprå
kare för såväl stridsvagnar som lätta pansarvärnsvapen. Trots att 
många helt naturligt talade för sitt vapenslag kan man i debatten 
inte finna någon förespråkare för ensidig anskaffning av något
dera. 

Vid slutet av den studerade perioden infördes allsidigt sam
mansatta pansarbrigader där striden byggde på samverkan mel
lan stridsvagnar, pansarvärn och andra vapen. I infanteriet inför
des lätt pansarvärn i allt högre grad. 
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Sjöfart och sjöförsvar under 
neutralitet 
Samarbete och samverkanssvårigheter under 
andra världskriget 

Mats Persson 

Inledning 

Samarbetet under andra världskriget mellan fiske-, handels- och 
örlogsflottorna innebar att sjöfart och fiske kunde fortgå under 
hela kriget. Man kom att samverka inom personalsektorn, mate
rielsektorn samt inom ledningsorganisationen. 

Personalfrågan inom handels- och örlogsflottan kom att fä stor 
betydelse. Det var bl a här som vissa svårigheter uppkom och 
som heller aldrig löstes på ett bra sätt. Genom ett visst tillmötes
gående från båda sidor kunde verksamheten fortgå, dock med 
vakanser inom de olika flottorna. 

Framförallt handelsflottan hade dragit lärdom av första 
världskriget vilket innebar att man var bra rustad vad gällde krav 
på skydd och försäkringsfrågor samt på hur man tidigt skulle 
angripa problemen. 

Samverkan skedde framförallt till sjöss och det var där den 
växte sig stark genom det dagliga arbetet, men det var också där 
som de flesta svårigheterna uppkom. 

Denna studie syftar till att kartlägga hur samverkan genom
fördes. 

I första hand behandlas följande frågor: 

- Vilka svårigheter förelåg och hur löstes de?
- Inom vilka delområden skedde samverkan och/eller samarbe-

te?
Var uppstod de största problemen? Till sjöss eller genom
samordning i land?
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- Förändrades bilden och attityderna under krigets gång? Om
så var fallet: När och varför?

- Fanns det någon prioritet hos varven vad gällde byggandet av
örlogsfartyg, handelsfartyg och fiskefartyg? Om så var fallet:
Vem hade ställt prioriteringen och vilka varv gällde det?

- Kan man med utgångspunkt från svaren på ovan ställda frågor
dra några lärdomar och slutsatser med giltighet idag och i ett
ev framtida krig i vilket Sverige är neutralt?

Som bakgrund redovisas följande grundläggande förhållanden: 

- Begreppet svensk neutralitet under andra världskriget.
- Statlig inverkan på handels- och fiskeflottorna under andra

världskriget.
- Fiskeflottans, handelsflottans och örlogsflottans organisation,

materiel och ledning 1939.
- Erfarenheter från första världskriget.

Uppsatsen bygger till stor del på uppgifter från Krigsarkivet 
samt officiella skildringar från B Lagvall, Flottans neutralitetsvakt 
1939-1945, Å Holmquist, Flottans beredskap 1938-1940 
(1972), C-A Wangels (red) Sveriges militära beredskap 1939-
1945 (1982) och Statens offentliga utredningar (SOU). Som jäm
förelse har diverse samtida tidskrifter studerats samt Sveriges 
Redareförenings arkiv till viss del använts. 

Bakgrund 

Politiska förhållanden i Sverige 1918-1939 

Under 1920- och 30-talen avlöste regeringarna varandra i tät 
följd. Tiden 1920-1933 satt t ex inte mindre än nio regeringar i 
Sverige. Detta förhållande ledde till att någon långsiktig politik 
ej kunde föras. 

Fram till 1936 arbetade Per Albin Hanssons socialdemokrati
ska ministär för sociala reformer där de militära frågorna alltmer 
kom i skymundan. 

1936 genomdrevs en försvarsreform av de borgerliga partierna 
mot socialdemokraternas vilja. Härav följde att regeringen av-
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gick och bondeförbundet under Axel Pehrsson-Bramstorp bilda
de ny regering. Efter valet på hösten samma år bildade socialde
mokraterna och bondeförbundet en koalitionsregering med Per 
Albin Hansson som statsminister. Genom 1936 års försvarsbe
slut påbörjades en upprustning av det svenska försvaret. 

I och med Sovjetunionens anfall mot Finland i november 1939 
bedömdes Sveriges läge som så kritiskt att man borde genomföra 
en regeringsombildning. I stället för den sittande koalitionsrege
ringen med socialdemokrater och bondeförbundet tillträdde den 
13 december 1939 en ministär i vilken samtliga partier utom 
kommunisterna var representerade. Statsminister blev Per-Al
bin Hansson och som försvarsminister utsågs Per Edvin Sköld. 
Till utrikesminister valdes Christian Gi.inther. 

Sjölagar och konventioner 1918-1939 

Vid andra världskrigets utbrott fanns i princip inga andra sjö
lagar eller konventioner utöver dem som gällde under första 
världskriget. Det fanns dock ett undantag och det var 1936 års 
London-protokoll. 1 Häri behandlades: "Regler för ubåtars upp
trädande gentemot handelsfartyg i krigstid". I övrigt reglerades 
sjökriget av nedanstående lagar och konventioner: 

Parisdeklarationen 1856. 

Denna deklaration reglerade bl a följande:2 

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.

Deklarationen var ej ratificerad men följdes ändå till stora delar 
under kriget. Den var kan man säga "allmänt vedertagen". 
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1907 års Haagkonventioner3

Vid den andra konventionen 1907 antogs tretton konventioner 
om krigets lagar, där den trettonde konventionen reglerar neu
trala makters rättigheter och skyldigheter i händelse av sjökrig. 
De övriga konventionerna reglerar landkriget. Denna andra 
Haagkonvention av 1907 ratificerades av de flesta makter, där
ibland Sverige. 

Nedanstående frågor behandlades bl a i den trettonde kon
ventionen4: 

- Bombardemang i krigstid från sjöstridskrafter
- Behandling av fientliga handelsfartyg vid krigsutbrott
- Handelsfartygs omdaning till örlogsfartyg
- Utläggning av automatiska, marina kontaktminor

Vissa inskränkningar i rätten till uppbringning i sjökrig
- Neutrala makters rättigheter och skyldigheter i sjökriget.

1909 års Londondeklaration 

För att ytterligare reglera förhållandena vid sjökrig skrevs ovan
stående deklaration. Den kom dock inte att ratificeras av någon 
nation.5 

Den tog bl a upp följande frågor: 

- Handelskriget till sjöss
- Behandling av fientliga och neutrala handelsfartyg

Behandling av fientligt och neutralt gods.

Sammanfattningsvis kan sägas att konventionerna och protokol
len till en början följdes av de krigförande makterna men att 
tilltron till lagarnas värde successivt minskade. 

Under finska vinterkriget förklarade Sovjetunionen Finlands 
kust som blockadzon inom vilken oinskränkt ubåtskrig var till
låtet. Utanför denna zon skulle dock Londonprotokollet tilläm
pas. Detta är bara ett exempel av många på hur man under 
kriget frångick sjölagar och konventioner. 
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Kommissioner och nämnder i Sverige 1939-1945 

Vid tiden för första världskrigets utbrott fanns inga lagar eller 
förordningar som skyddade den svenska sjöfarten. Detta förhål
lande, var alla ense om, skulle inte få upprepas ytterligare en 
gång. Så skedde ej heller. Redan den 22 juni 1939 trädde lagen 
om förbud, i vissa fall, mot utrikes fraktfart med svenska fartyg 
och lagen om förbud, i vissa fall, mot överlåtelse eller upplåtelse 
av fartyg.6 Den förstnämnda lagen ersattes den 21 mars 1940 av 
en lag, med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska far
tyg. 7 Som kuriosa kan nämnas att dessa båda lagar alltjämt är i 
kraft i form av så kallade beredskapslagar. Två andra mycket 
viktiga lagar som trädde i kraft vid krigsutbrottet var: "Lagen om 
statlig krigsförsäkring"8 och "Lagen om krigsförsäkring för om
bord å fartyg tjänstgörande personer". 9 

Vid krigsutbrottet fanns således lagrum för att skydda sjöfar
ten. Det var i början av kriget tyvärr sämre beställt med organ 
för att handlägga de frågor och eventuella tvistemål som upp
kom. Men ganska snart skapades följande nämnder eller organ 
och man kunde komma igång med arbetet. 

Statens sjöf artsnämnd 

Detta krigsorgan var ett av de första och tillsattes redan den 6 
september 1939. Dess uppgifter var bla handläggning av frågor i 
samband med överlåtelselagen och fraktfartslagen: 10 

Transportkommissionen 

Kommissionen inrättades den 22 september 1939 och handlade 
frågor rörande inrikes sjöfart och hamnväsendet. 

Statens Trafikkommission (TK] 

I och med 1940 års fraktfartslag ställde sig många frågan om det 
inte var bättre att alla sjöfartsfrågor behandlades av ett och 
samma organ. Den 1 augusti 1940 inrättades därför Statens 
Trafikkommission vilken övertog samtliga de uppgifter, som dit
tills handlagts av Sjöfartsnämnden repsektive Transportkommis
sionen. 
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Sjöfartskommitten 1939 

Kommitten tillsattes den 20 september 1939 och dess syfte var 
att biträda Statens sjöfartsnämnd. Medlemmarna kom ifrån Sve
riges Redareförening och kom att få ett stort inflytande. Ur 
sjöfartskommitten utsågs bl a en redare som sektionschef för 
utrikes sjöfart. I denna befattning tjänstgjorde redare som Per 
Waller, Herman Hoogland och Torsten Pettersson. Nämnas kan 
att även ordföranden i .Statens Sjöfartsnämnd ägde rätt att del
taga i kommissionens sammanträden. 

Reservf örrådsnämnden 

Denna nämnd bildades redan 1937 och dess uppgifter var att 
träffa uppgörelser angående uppköp och lagring av varor. 

Före avspärrningen (Skagerackspärren) i april 1940 träffade 
nämnden avtal med importörer och industriföretag. Efter av
spärrningen ändrades detta förfaringssätt så att nämnden utåt 
stod som importör. Detta var bla ett krav från de allierades sida 
som ville att en svensk statlig myndighet skulle vara formell 
importör. 

Göteborgskommitten 

Detta var en informell arbetsgrupp med representanter från bl a 
UD, Handelskommissionen, Trafikkommissionen, Reservför
rådsnämnden med flera. Här beslöt man vilka fartyg som skulle 
befraktas, vilka laster som skulle tas hem och vilken fraktsätt
ning som skulle gälla. 

Ytterligare att märka är bla det tyska sjöfartsavtalet och posi
tionsregistreringen. Mer om detta senare. 

Den svenska örlogsflottan 1939 

Den svenska flottans uppgifter var att utföra neutralitetsvakt till 
sjöss, skydda sjöfarten under neutralitet samt i krig bestrida 
fiendens utnyttjande av svenskt farvatten. 

Örlogsflottan var 1939 uppdelad i sex marindistrikt och en 
kustflotta. Stommen i örlogsflottan utgjordes av de tre pansar-
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skeppen Gustav V, Drottning Victoria och Sverige. 
Fartygsbeståndet var efter första världskriget mycket slitet 

och behövde förnyas. I och med krigsslutet avbröts dock 1914 års 
flottplan. 11 Härmed kom det under mellankrigstiden att byggas 
få nya enheter. Av totalt 76 stamstridsfartyg 1939 var 47 omo
derna och året därpå ansågs ytterligare 12 vara omoderna. Totalt 
innebar detta att endast ca 40 O/o av örlogsflottan var modern 
1940. 

Den I september 1939 bestod örlogsflottan av följande 
stamstridsfartyg: 12 

Fartygsslag 

Pansarskepp 
Kryssare 
Minfartyg 
Jagare 
Ubåtar 
Minsvepare 
Vedettbåtar 
Depå Specialftg 

Totalt 

Totalt 

7 

2 

1 

14 

16 

6 

26 

4 

76 

Moderna Omoderna 

3 4 

1 1 

0 1 

8 6 

9 7 

4 2 

4 22 

0 4 

29 47 

Detta kan jämföras med läget vid första världskrigets utbrott då 
flottan bestod av 104 stamstridsfartyg.13

Vid krigsslutet hade beståndet ökat till 148 stamstridsfartyg 
varav de flesta var moderna eller under kriget moderniserade. 

Livslängden på fartygen var uträknat enligt följande: De mo
dernaste fartygen skulle tillföras KFL och efterhand skulle de 
sedan överföras till lokalstyrkorna eller marindistrikten. Några 
exempel på detta. 

Fartygsslag KFL/år Lokalstyrka/år Total livslängd 

Pansarskepp 24 12 36 

Kryssare ( utom Gotland) 20 10 30 

Jagare 20 5 25 

Ubåtar 14 7 21 

Under första världskriget präglades ledningen av sjöstridskraf
terna av en stark centralstyrning. Genom 1925 års försvarsbeslut 
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Pansarskeppet Gustav V var sjösatt 1918. Bestyckningen utgjordes bl a av fyra 
28 cm och sex 15 cm kanoner. Deplacement: 7 275. Fart: 22,5 knop. (Bildarkivet 
MHA) 
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kom en ändring till stånd, vilken var genomförd 1928.14 Försla
get om organisationsändring kom från dåvarande chefen för 
marinstaben. 15 I stället för som det hade varit under första 
världskriget med en högste befälhavare för kustflottan (HBK), 
eskaderchefer och avdelningschefer för lokalstyrkorna, indela
des nu sjöstridskrafterna i en kustflotta och sex marindistrikt. 

Krigsmaktens övergripande ledningsorganisation tillkom ge
nom 1936 års försvarsbeslut och var uppdelad i en fredsdel och 
en krigsdel. 

Den svenska handelsflottan 1939 

1939 bestod den svenska handelsflottan av totalt 2 242 fartyg 
om 1 620 079 br regton. 16 Sammansättningen var enl nedan 

Ångfartyg 
Motorfartyg 
Segelfartyg m hjälpmaskineri 
Segelfartyg andra 

846 st om 
474 st om 
914 st om 

8st om 

810215 Bruttoton 
723 490 Bruttoton 
83 568 Bruttoton 
2 806 Bruttoton 

Av den svenska utrikeshandeln gick 99 °/o sjövägen vid VK 2 
utbrott. 17 Häri inräknas den svenska malmtrafiken över Narvik. 

1939 fanns i Sverige 168 rederier i redarföreningen.18 Det 'lbiU 
antalet fartyg största rederiet var Red AB Nordstjerrn:a, med 21 
fartyg om 102 885 bruttoton. Andra stora rederier var: 19 

Rederi Antal fartyg 

Trafik AB Gränges-Oxelösund 19 
Rederi AB Transatlantic 17 
Svenska Ostasiatiska kompaniet 11 
AB Svensk-Amerikanska Mexicolinjen 8 
Ångfartyg AB Tirfing 6 

Bruttoton 

99629 
74122 
62 748 
33542 
47841 

Den statliga myndighet som hade att handlägga sjöfartsärenden 
var Kungliga kommerskollegium. Kommerskollegium utövade 
dessutom den allmänna översikten över sjömanshusen. Den 1 
januari 1920 inrättades två fristående byråer för sjöfartsären
den. Dessa var sjöfartsbyrån och fartygsinspektionsbyrån. Där
utöver tillkom i juli 1938 en sjöfartssocial avdelning. Lednings-
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Sveabolagets Warun. Fartyget uthyrdes till flottan som hjälpkryssare nr 5. (K-E 
Westerlunds bildarkiv) 

mässigt sorterade Kungl Kommerskollegium samt de fristående 
byråerna under Handelsdepartementet. 

Den svenska handelsflottan bemannades av sjömän inskrivna 
vid sjömanshus. Dessa inrättades redan 17 48 och i början av 
1939 fanns det i Sverige 47 sjömanshus. Men efter 1939 års 
författning (SFS 306/1939) indrogs de 17 minsta sjömanshusen 
och uppgick i angränsande sjömanshus. 20 Vid krigets utbrott 
fanns det alltså i Sverige 30 sjömanshus. 

Den svenska fiskeflottan 1939 

Vid krigets utbrott fanns det ca 13 500 yrkesfiskare i Sverige.21 

Dessa fiskare var organiserade i fem olika förbund varför det 
ibland uppstod problem vid överläggningar med statsmakter
na.22 

Utöver yrkesfiskare fanns det ca 9 700 sk  binäringsfiskare.23

Dessa binäringsfiskare hade annat arbete vid sidan av ex jord
bruk. Båtbeståndet var av ganska skiftande slag. Från trålare ner 
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Fiskebåtarna Venus (52) från Källö-Knipplan och Betty (53) från Hönö. Båda 
båtarna inhyrdes till flottan 1939. (K-E Westerlunds bildarkiv) 

till seglande ekor. De flesta större fartygen var dock utrustade 
med motor. Fiskarna fiskade oftast i lag som bestod av två upp 
till fem, sex personer. Fångsten delades enligt vissa principer där 
båtens ägare tog den större delen av vinsten. Båtarnas värde i 
Sverige 1939 var ca 33 milj kronor och fiskeredskapen betingade 
ett totalt värde av ca 22 milj kronor. Fångstmängden i ton 1938 
var 124 000 ton till ett sammanlagt värde av 31,6 milj kronor. 
1940 minskades fångsten till 90 000 ton men eftersom priset på 
fisk hade stigit sedan 1938 betingade den nu ett värde av 33,8 
milj kronor.24

De viktigaste fångstplatserna låg utmed västkusten och till 
viss del utmed sydkusten. Detta kom att innebära problem för 
fiskarna varefter minkriget utvecklades. 

Fisket lydde under jordbruksdepartementet men administre
rades av den fiskeristyrelse jämte fiskeriråd som inrättades 
1936.25 
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Sammanfattning 

Sveriges militära politik hade under mellankrigstiden genomsy
rats av nedrustningar och till viss del handlingsförlarnning. Rege
ringarna hade i snabb takt avlöst varandra. 1939 i december 
bildades en samlingsregering där samtliga riksdagspartier utom 
kommunisterna medverkade. Denna satt sedan under hela and
ra världskriget. 

De lagar och konventioner sorn rådde till sjöss följdes i krigets 
inledningsskede av båda krigförande sidor. Efterhand sorn kriget 
fortlöpte nedgick förtroendet för lagarna och stundtals följdes 
de inte alls. Detta korn bl a att få allvarliga följder för de svenska 
handels- och fiskeflottorna ävensom för örlogsflottan. 

Med erfarenheter från första världskriget hade rnan redan i 
krigets inledningsskede inrättat ett antal nämnder och kommis
sioner för att rned alla till buds stående medel trygga säkerheten 
för handelsflottan och varutillförseln till Sverige. Dessa kristids
kornmissioner utökades sedermera och var till stor hjälp för den 
svenska handelssjöfarten. De viktigaste lagarna var bl a "Lagen 
orn statlig krigsförsäkring" samt "Lagen orn krigsförsäkring för 
ombord å fartyg tjänstgörande personer". Dessa båda lagar till
lämpades omedelbart efter krigets utbrott. 

Den svenska örlogsflottan 1939 var i mycket dåligt skick. Den 
var av en ganska liten numerär samt ålderdomlig. I och rned 
krigsutbrottet startade en betydande nyanskaffning av framför
allt minsvepare sorn det 1939 rådde stor brist på. 

Även nyanskaffning av jagare och ubåtar korn igång ganska 
fort. Jagarna var ett måste för den utbredda eskorttjänst sorn 
korn att genomföras. Parallellt rned nyanskaffningarna planera
des och genomfördes modernisering av befintliga fartyg och 
annan material. 

Handelsflottan var till nurnerären stor och ganska modern. 
Handelssjöfarten var av oerhörd betydelse för Sverige. 99 O/o av 
den svenska utrikeshandeln gick sjövägen. Därför var det av stor 
vikt att fortsättningsvis tillse att sjöfarten kunde fungera. 

Fisket hade under första världskriget varit betydelsefullt. Det
ta blev fallet även under andra världskriget. Totalt fanns det 
13 500 yrkesfiskare i Sverige och de viktigaste fångstplatserna låg 
utmed västkusten. Minfaran här utgjorde dock under hela kriget 
ett stort problem. 
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Sjöfart och fiske 1939-1945, 
allmänna problem 

Sjökriget runt Sveriges kuster 1939-1945 

Den 23 augusti slöts den tysk-ryska nonaggressionspakten som 
förebådade ett omedelbart krig i Europa. Chefen för försvarssta
ben hemställde tre dagar senare, efter samråd med chefen för 
marinen, om förberedande åtgärder på Västkusten och Skåne
kusten. 

Genom Kbr och Go beordrades inkallelser och chef en för 
marinen bemyndigades att inkalla reservpersonal. Samtidigt be
ordrade chefen för marinen att samtliga skolor, utom Sjökrigs
skolan, skulle avbrytas samt rustade fartyg mobiliseringsbeman
nas.26

I och med Tysklands inmarsch i Polen den 1 september 1939 
var kriget ett faktum. Sverige förklarade sig neutralt den 3 
september och redan samma dag klockan 1200 kunde dåvarande 
chefen för kustflottan, konteramiral G Ehrensvärd, meddela att 
kustflottan var klar för strid. 27

För att säkerställa handelstrafiken utprickades i mitten på 
september en neutralitetsled från Luleå till Kosteröarna.28 Detta
för att skydda trafiken mot de tyska mineringarna bl a söder om 
Öresund. Redan under den första veckan rustades kustsignalsta
tionerna vid rikets kuster och dess verksamhet pågick sedan 
kontinuerligt hela beredskapstiden. 

Den tyska mineringen, utlagd i krigets inledningsskede syd 
Öresund och Falsterbo, innebar att fram till finsk-ryska kriget 
var Tyskland den enda krigförande makten i Östersjön. Mine
ringens uppgift var, enligt Tyskland, att skaffa sig garanti för att 
inte brittiska ubåtar kunde komma in i Östersjön.29 Leden in
nanför tremilsgränsen vid Falsterbo hade ett djupgående om 
endast fem meter vilket innebar att Sverigeskeppen med ett 
djupgående om 6,8 meter helt plötsligt befann sig instängda i 
Östersjön.10

Även för handelsflottan skapade detta minfält stora problem. 
Det mera djupgående tonnaget som ej klarade fem-meters-leden 
var nu tvunget att lossa i Ystad eller Trelleborg. Därefter gick 
lasten med järnväg till Malmö för återilastning. 

141 



Gösta Ehrensvärd, konteramiral och chef för kustflottan (CKF) 1939-1942. 
Han efterträddes av konteramiral Yngve Ekstrand, som innehade befattningen 
till 1945. (K-E Westerlunds bildarkiv) 
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En nyhet i sjökrigföringen var att använda flygplan för att 
preja handelsfartyg. Den 2 oktober blev det svenska motorfarty
get Algot prejat av ett tyskt flygplan som genom ett nedkastat 
meddelande beordrade Algot ut från svenskt territorialhav där 
en tysk bevakningsbåt väntade. Befälhavaren på Algot förklara
de att fartyget gick för svenska statens räkning och klarade sig 
därigenom.31

De första förlusterna utmed svenska kusten kom i december, 
då de svenska ångarna Torö och Algot sänktes efter att ha gått in 
i det tyska minfältet syd Falsterbo. 32 

Under hösten hade debatten om Ålandsmineringen rasat mel
lan marinen och regeringen. Den svenska marinen ville så fort 
som möjligt ha ut mineringen medan regeringen tvekade. Den 2 
december gavs order om utläggning. Men en timme senare gavs 
kontraorder.33 Ytterligare tre dagar förflöt under livliga diskus
sioner. Den 4 december uppsnappades ett meddelande till de 
ryska ubåtar, som opererade utanför Stockholms södra skärgård 
och i Bottenhavet, att sänka alla handelsfartyg utom amerikans
ka. Detta föranledde regeringen att ånyo fatta beslut om 
Ålandsmineringens utläggning. Den 6 december utlades mine
ringen förutom delminering nr 30 och kompletterades den 9 
med en finsk minering. 34 I och med att mineringen nu var utlagd 
slapp Sverige att avdela örlogsfartyg till Bottenhavet och därige
nom splittra de svaga sjöstridskrafterna. 

1940 

Den stränga vintern 1939-1940 och de besvärliga isförhållande
na beredde den svenska sjöfarten stora svårigheter. I början av 
februari måste på grund av isen den svenska eskortverksamhe
ten avbrytas och därmed upphörde praktiskt taget all sjöfart 
utefter våra kuster för att återupptagas på våren. Den indragna 
eskortverksamheten fick bland mycket annat till följd att två 
svenska handelsfartyg på svenskt territorialvatten uppbringades 
av tyska örlogsfartyg. 

I samband med tyskarnas inmarsch i Danmark, samt anfallet 
mot Norge den 9 april, sänktes sex svenska handelsfartyg i 
Narviks hamn och ytterligare sexton handelsfartyg beslagtogs. 35 

Olika åtgärder vidtogs från svenskt håll omedelbart. Dessa var 
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bland annat att handelsfartyg avråddes från att lämna hamnar 
på Västkusten. 36 Andra åtgärder var att den svenska flottan 
påbörjade utläggning av mineringar på svenskt territorialhav 
utmed kusten samt stängning av vissa hamnar i Öresund och på 
Västkusten. 

Från den 10 april släcktes samtliga fyrar på kuststräckan Svi
nesund - Ölands norra udde samt på Gotland. Även utsänd
ning från radiofyrar stoppades. 37

Under 1940 fick den svenska handelsflottan vidkännas stora 
förluster både i fartyg och människoliv. Totalt förstördes genom 
krigsåtgärder 59 fartyg om 152 520 bruttoton.38 Några av dessa 
fartyg genom den av Tyskland utlagda "Skarerackspärren". 

1941 

I mitten på mars bedömde försvarsledningen att ett krig mellan 
Tyskland och Sovjetunionen var nära förestående. Man ansåg 
därför att en förstärkning av beredskapen måste komma till 
stånd. Vilket också skedde. Samtidigt återupptogs den svenska 
sjöfartskontrollen efter islossningen. 39

Den 22 juni bröt kriget ut mellan Tyskland och Sovjetunio
nen. Härvid återupptogs eskortering av den svenska kustsjöfar
ten från Luleå i norr till Trelleborg i söder.40 Även Gotlandstrafi
ken erhöll eskort. 

Tyskland tillkännagav på sommaren 1941 att minfält utlagts i
två olika områden tvärs över Östersjön. Det ena sträckte sig från 
Ölands södra grund till den baltiska kusten och den andra från 
svenskt territorialhav till Sandhammaren över Bornholm och 
sydvart till tyska kusten.41 I och med dessa minfält kunde den 
svenska handelsflottan nu endast förflytta sig på svenskt vatten. 

Med anledning av den ökade aktiviteten i Östersjön utlades 
en svensk minering den 28 juni ost södra Öland vid Östby.42

Denna minering orsakade den 9 juli sprängningen av tre tyska 
transportfartyg (Tannenberg, Preussen och Danzig). 

Eskorteringen ersattes efter hand, med början i augusti må
nad, med regelbunden patrullering. I slutet av året hemtogs vissa 
mineringar i södra Kvarken och den minering som varit utlagd 
nordost om Ölands södra udde. Detta meddelades genom CM 
försorg i mitten av december. 
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1942 

Isvintern 1941-1942 blev än värre än 1939-40. Det var faktiskt 
så att det var den strängaste sedan 1788-1789.43 Den kraftiga
isbeläggningen hindrade handelssjöfart från slutet av januari till 
mitten av april. Efter islossningen kunde sjöfartskontroller åter
igen komma igång. De fick under 1942 uppleva en intensiv 
sjötrafik vilket kan belysas med att under juni visiterades totalt 
2 654 svenska och utländska fartyg på de bägge kontrollstatio
nerna Landsort och Arholma.44 

Den 22 juni blev det svenska fartyget Ada Gorthon utan 
föregående varning torpederad av en ubåt på svenskt territorial
hav.45 Detta föranledde CM till ett antal åtgärder. Den 22 juni 
påbörjade kustflottan patrullering av sträckan Landsort-Furön 
samt att man från den 24 juni påbörjade dagliga eskorter på 
sträckan Svartklubben-Kalmarsund.46 

Under hösten hölls fyrbelysningen på ostkusten i viss ut
sträckning släckt.47 I och med det ryska ubåtskriget i Östersjön 
erhöll flottan vidgade möjligheter till ingripande mot ubåtar. 
Den 7 juli utgav försvarsministern en hemlig order där flottan 
fick order om att anfalla ubåtar som upptäcktes i uläge i närhe
ten av svensk eskort. 

Denna anfallsorder gällde både på och utanför svenskt territo
rialhav. 48 Inga verifierade sänkningar av främmande ubåtar kun
de dock konstateras. Eskorteringsverksamheten upphörde i bör
jan av oktober. 

På grund av det ständiga hotet från ryska ubåtar under 1942 
kom eskortverksamheten att bli av betydande omfattning. Jaga
ren Stockholm till exempel låg under juli månad endast i hamn 
sju dagar varav tre för nödvändiga reparationer. De övriga dagar
na ägnades genomsnittligt femton timmar per dygn åt eskort
tjänst.49 

1943 

Vintern 1942-1943 blev betydligt mildare än föregående år, 
varför sjöfarten av detta skäl kom att fortgå som normalt. Två 
händelser som båda föranledde diplomatiska ingripanden, kom 
att dominera våren. Den ena var ubåten Ulvens förolyckande 
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och den andra var ubåten Drakens beskjutning från det tyska 
handelsfartyget Altkirch. Händelserna inträffade den 15 resp 16 
april inom svenskt territorialhav utanför Stora Pölsan i Bohus
läns skärgård.50 

Den tyska transitotrafiken avvecklades under året vilket inne
bar höjd beredskap och maskeringsmålning av flottans fartyg i 
händelse av ett angrepp från Tyskland. När svenska regeringen 
den 5 augusti utsände sin kommunike om transiteringens upp
hörande (transiteringsavtalet var från augusti 1941) hade de 
svenska sjöstridskrafterna uppnått sin största rustade numerär 
under hela beredskapstiden. 51 Från slutet av augusti till de för
sta dagarna i september rådde en viss spänning, då en del alar
merande uppgifter angående en eventuell tysk överskeppning 
mot Sveriges västkust förelåg. Rapporterna, som kom att visa sig 
oviktiga och otillförlitliga, föranledde dock Chefen för marinen 
att beordra stänging av hamnarna inom Västkustens-, Öre
sunds-, Sydkustens- och Gotlands marindistrikt. Ordern upp
hävdes den 4 september. 

1944 

Fram till mars var läget på Västkusten och i Östersjön relativt 
lugnt. Den 1 april höjdes beredskapen, sedan ett stort antal 
tyska trupptransportfartyg hade siktats mellan Öland och Got
land. De obeserverades senare vid finska Utö, varefter tidigare 
innehavd beredskap återtogs. 

Chef en för Västkustens marin distrikt fick samma dag som 
landstigningen i Normandie, den 6 juni, order att varna fiskarna 
på Västkusten angående möjlig förestående operation mot Dan
mark. 52 Samtidigt påbörjades utläggning av ytterligare svenska 
mineringar på Västkusten. Den 10 juni utfärdades förhållnings
order beträffande inlöpande i färd inom och fiske i närheten av 
de minerade områdena. 53 Från den 11 juni släcktes även vissa 
fyrar på Västkusten mellan Kungsbacka-Lysekil och dessutom 
genomfördes en omläggning av neutralitetsleden i närheten av 
mineringarna. 54 På hösten inleddes en flyktingström av balter 
över Östersjön mot Sverige. 

I och med den tyska evakueringen av trupper från Finland, 
som avslutades den 23 september, kom återigen ryska ubåtar att 
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uppträda i Östersjön. Den 24 november sänktes Gotlandsbola
gets ångare Hansa. Av totalt 86 personer räddades endast två. 55 

Enligt senare utredning blev Hansa med stor sannolikhet torpe
derad. Detta förnekades dock av både Sovjetunionen och Tysk
land. 

Sänkningen av Hansa föranledde ett återupptagande av 
eskortverksamheten mellan Gotland och fastlandet. Ytterligare 
en sänkning skedde i Östersjön under 1944. Det var den svenska 
ångaren Vänersborg som sydöst om Utklippan torpederades den 
29 december. Endast en person räddades. 

1945 

Regeringen beslöt den 3 januari att eskortering av svenska fartyg 
skulle ske på svenskt vatten mellan Svartklubben-Arholma och 
på sträckan Garpen-Trelleborg. Under februari utsattes Got
landstrafiken för upprepade torpedanfall, dock utan resultat. De 
eskorterande örlogsfartygen fällde vid ett flertal tillfällen sjunk
bomber men ej heller detta gav utdelning. 

Förlusterna av Hansa och Vänersborg visade att trots avsak
nad av tysk sjöfart i västra delen av Östersjön, kunde dessa 
farvatten bli skådeplats för krigshandlingar. För örlogsflottan 
kom 1945 att bli ett intensivt år med stor eskortverksamhet. 

Mot slutet av kriget försköts sjökriget till södra delen av 
Östersjön. Ryska ubåtar opererade bland annat från Bornholm, 
varifrån de prejade svenska fiskefartyg och avkrävde dem fisk. 56 

Detta fick till följd att Karlskronaavdelningen beordrades att 
patrullera i Hanöbukten, både dagtid och nattetid, för skydd av 
fisket. 

Beröringspunkter mellan handelsflotta, fiskeflotta 
och örlogsflotta 

Man kan säga att det framförallt fanns fyra beröringspunkter. 
Dessa var 

a) eskortering av handelsfartyg främst inom svenskt territori
alvatten till förekommande eller förhindrande av krigförande
stridskrafters ingripande mot svensk sjöfart
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b) åtgärder för oskadliggörande av drivande minor och röjande
av främmande mineringar på svenskt vatten

c) utläggande av egna mineringar för skydd av sjöfarten längs
svensk kust

d) meddelanden till handelsfartyg till sjöss angående sjöfarts
hinder och minfara m m, samt anvisningar om de färdvägar
som borde följas.

Dessa olika beröringspunkter kom till viss del att sammanlänka 
de olika flottorna. För fiskarnas del var det framförallt minfaran, 
både tyska, brittiska och egna, som kom att bli den största 
beröringspunkten. De egna mineringarna, framförallt på Väst
kusten, var till bekymmer för fiskarna. Man försökte också vid 
ett flertal tillfällen att få bort dessa, utan att lyckas.57 

Flottan ställde flera gånger fartyg till förfogande för att bryta 
isrännor för fiskarna både som ren undsättning och för att 
båtarna skulle kunna nå sina fiskevatten. 

Genom Chefen för marinen och Lotsverkets försorg vidtogs 
en mängd åtgärder för att trygga navigeringen utmed Sveriges 
kuster. Fyrbelysningen i inomskärsleder förbättrades, sjömärken 
av olika slag utsattes och nya leder anordnades. 

Ytterligare en beröringspunkt var sjöfartskontroll. Denna kom 
att genomföras under hela kriget på ett stort antal platser runt 
vår kust. Stationerna var oftast organiserade utanför de viktigas
te hamnarna och i anslutning till vissa skärgårdsområden. Dess
utom också vid platser där det fanns viktiga militära anläggning
ar. Avsikten med kontrollerna var att minska risken för militära 
aktioner mot Sverige under sken av fredlig sjöfart. Det var både 
utländska och svenska fartyg som kontrollerades. 58 

Falsterbo kanalen 

Redan 1869 gjorde kapten N F Frykholm och ingenjörerna Filen 
och Emer en undersökning vid Falsterbo om att bygga en kanal. 
1884 lämnade riksdagsman Mårten Dahn in en motion i andra 
kammaren om undersökning rörande möjligheterna att gräva en 
kanal genom Skanörs Ljung. Projektet blev dock inte av, fram
förallt av kostnadsskäl. 

Projektet var sedan uppe för diskussion ett antal gånger. 
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Ett tyskt fartyg visiteras av svensk sjöfartskontroll utanför Landsort den 6 juni 
1940. I bakgrunden syns hjälpvedettbåten 272 Uttern. (K-E Westerlunds bildar
kiv] 

Framförallt under VK 1 diskuterades det livligt. Men även den
na gång rann planerna ut i sanden. 

Kanalprojektet togs ånyo upp redan vid VK 2 utbrott. Den 4 
september 1939, alltså tre dagar efter krigets utbrott, minspräng
des den grekiska ångaren Kosti strax söder om Falsterborev. Så 
vaknade tanken åter på en kanalled genom Falsterbonäset. 

Som svar på minsprängningen kungjordes i början av septem
ber 1939 att en svensk neutralitetsled utprickats från Luleå till 
Kosteröarna. Den första leden som utprickades hade ett djupgå
ende av endast fem meter utanför Falsterbo och i infarten till 
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Öresund. I oktober 1939 utprickades en yttre led men ett djup
gående om 7,2 meter, alltså samma som i Flintrännan. På grund 
av bottnens beskaffenhet låg denna sista leden strax innanför 
fyramilsgränsen. Alltså alltjämt på svenskt territorium enligt 
svensk kungörelse. Tyskland godkände dock endast ett territori
alvatten om tre distansminuters bredd och den 25 november 
1939 kompletterade Tyskland sin minering utanför södra infar
ten till Öresund in till tre distansminuter från svensk kust. 
Detta medförde att den yttre leden runt Falsterbo blev spärrad. 

Den 12 december och 13 december minsprängdes ångfartyget 
Torö och tankmotorfartyget Algot i neutralitetsleden syd Fals
terbo. 

Dessa händelser påskyndade kanalens byggande och redan 
den 22 december fick Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen order 
att låta gräva en kanal genom näset. 

På grund av den svåra vintern kom man inte igång med 
arbetet förrän i maj 1940. I början av oktober var kanalen så pass 
klar att det första fartyget kunde passera. Kanalen öppnades 
officiellt på nyårsdagen 1942, men då hade redan över 300 fartyg 
passerat. 

Förväntningarna på kanalen var stora, bl a hos sjöbefälsföre
ningen. Man kunde nu slippa den farliga mineringen syd Falster
bo och man fick dessutom ett ökat djupgående. Under resteran
de delen av kriget passerade drygt 30 000 fartyg kanalen. 

En annan viktig faktor var tidsvinsten. Sträckan genom Öre
sund kom att bli kortare och man slapp nu den tidsödande 
omlastningen på Sydkusten med tillhörande återlastning i 
Malmö eller Landskrona. 

Sammanfattning 

Den 3 september förklarade sig Sverige neutralt inför det stun
dande kriget. Samma dag meddelades att kustflottan var klar för 
strid. 

Omedelbart efter krigsutbrottet utlade Tyskland en stor mi
nering syd Öresund som senare utvidgades in till tre distansmi
nuter från svensk kust. Detta minfält kom att skapa stora pro
blem för Sverige. 

I april 1940 utlade Tyskland den så kallade Skageracksspärren 
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vilken kom att dela den svenska handelsflottan i två lika stora 
delar. Avspärrningen bröts av "Sveadrotts" hemkomst den 9 
september samma år. 

Aktiviteten i södra Östersjön kom att öka i början av 1941 
vilket medförde ökad eskortverksamhet från svensk sida. Tysk
land lade under sommaren 1941 ut två stora mineringar i södra 
Östersjön som innebar att svensk handelstrafik endast kunde 
förflytta sig på svenskt vatten. Även Sverige kompletterade sina 
mineringar i Östersjön. Den 28 juni utlades en minering ost 
södra Öland vilken två veckor senare kom att orsaka minspräng
ning av tre tyska transportfartyg. 

Vintern 1941-1942 blev den svåraste under kriget och kom 
att hindra all sjöfart fram till april månad. Trots eskorter och 
patrullering längs den svenska kusten sänktes ytterligare ett par 
fartyg inom svenskt territorialhav. 

Den sovjetiska ubåtsaktiviteten utmed svenska Ostkusten 
föranledde försvarsministern att till flottan utge en hemlig order 
om att anfalla ubåtar som upptäcktes i närheten av svensk 
eskort. Denna order gällde både innanför och utanför svenskt 
territorialhav. 

Den 15 april 1943 förolyckades ubåten Ulven och ubåten 
Draken blev den 16 april beskjuten av det tyska handelsfartyget 
Altkirch. Dessa händelser kom att innebära stor diplomatisk 
aktivitet. 

Det tyska transiteringsavtalet sades upp den 5 augusti 1943 
vilket medförde förhöjd beredskap för den svenska flottan i 
händelse av ett angrepp från Tyskland. Under sommaren 1943 
uppnådde den svenska flottan sin största numerär under hela 
beredskapstiden. 

Under hösten 1944 inleddes en flyktingström från Baltikum 
och sovjetiska ubåtar började återigen uppträda i Östersjön. 
Den 24 november sänktes Hansa vilket fick till följd att eskorte
ring omedelbart påbörjades mellan Gotland och fastlandet. 

I februari 1945 utsattes Gotlandstrafiken för ett stort antal 
torpedanfall utan resultat. Eskortverksamheten pågick kontinu
erligt under 1945 och mot slutet av kriget försköts stridshand
lingarna till sjöss mot den södra delen av Östersjön. Bland annat 
opererade ryska ubåtar från Bornholm. 

Beröringspunkterna mellan de olika flottorna kom till stor del 
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att handla om minor, både egna och främmande, samt eskorte
ring. Skyddet av handelssjöfart och fiskesjöfart kom att prägla 
den svenska örlogsflottans verksamhet. En stor mängd åtgärder 
vidtogs för att skydda sjöfarten. 

Under hela kriget genomfördes sjöfartskontroll av både svens
ka och utländska fartyg på ett stort antal platser runt kusten. 
Dessa sjöfartskontrollstationer fick en stor roll avseende inrap
portering till "Positionsregistret". 

I och med att den grekiska ångaren Kosti minsprängdes den 4 
september 1939 syd Falsterbo togs frågan upp om en kanal 
genom Falsterbonäset. Arbetet påbörjades i maj 1940 och kana
len stod klar till viss del i oktober 1941 då det första fartyget 
passerade. Kanalen öppnades officiellt på nyårsdagen 1942. Nu 
slapp man den farliga mineringen syd Falsterbo och dessutom 
erhölls ett ökat djupgående i leden vilket befrämjade handelssjö
farten. Under resten av kriget kom det att passera drygt 30000 
fartyg genom Falsterbokanalen. 

Samverkan inom personalsektorn 

Konsekvenser av förstärkt försvarsberedskap 

Vid krigsutbrottet 1914 avstannade i stort sett all sjöfart pga 
stor osäkerhet vad gällde försäkringar, tillgång på kol, risker m 
m.59 Detta hade man under mellankrigstiden dragit lärdom av 
och inom sjöfarten var man väl förberedd när kriget bröt ut 
1939. 

Inkallelserna för huvuddelen av värnpliktiga skedde genom 
kungörelser som många gånger var svårtolkade och härigenom 
uppstod missförstånd och förvirring. En annan anledning till 
missförstånd var att de som inkallades tidigare hade varit inkal
lade enligt tre olika värnpliktslagar, nämligen de från 1914, 1925 
och 1936. Dessa var dessutom sinsemellan olika.60 

För handelssjöfarten blev genast det stora problemet avsaknad 
av sjöbefäl. Dessa blev tidigt inkallade och skapade stora vakan
ser i handelsflottan. Redan den 8 september 1939 skrev Sveriges 
Redareförening en PM vari kapten Norrthon hemställde följan-
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de: " ... att Redareföreningen måtte utverka generell befrielse för 
styrmän och maskinister från att inställa sig till militärtjänstgö
ring". 61 

Vad gällde styrmän under kriget kan man jämföra beman
ningsläget på fartyg överstigande 20 bruttoton för åren 1939-
194662

År Examinerade Oexaminerade Fartygsbestånd över 
20 bruttoton 

1939 1648 971 2242 

1940 1433 879 2202 

1941 1262 828 2120 

1942 1228 784 2084 

1943 1125 720 2076 

1944 1105 743 2092 

1945 1396 813 2076 

1946 1529 818 2073 

Om man jämför 1939 med 1943 finner man att antalet fartyg i 
handelsflottan hade nedgått med 146 st medan antalet styrmän 
hade minskat med 77 4 st. En del av styrmännen hade under 
krigets gång förolyckats och vissa hade slutat sitt yrke, men det 
stora flertalet var inkallade till flottan. Det var just styrmans
problemet tillsammans med maskinister och i viss mån telegra
fister som upprörde sinnena både hos sjöfolk och redare. De 
många vakanserna fick till följd att fartyg ur handelsflottan med 
jämna mellanrum tvingades ligga stilla. 

I januari 1940 gjorde Sveriges Redareförening en enkät angå
ende hur vakanserna drabbade sjöfarten. Under två månader 
hade totalt 44 fartyg varit tvingade att ligga stilla på grund av 
brist på folk. Stillaliggandetiden varierade mellan en dag upp till 
28 dagar.63

Man kan redan i krigets inledning se hur vakanserna drabbade 
handelssjöfarten genom att studera förhållandet på 179 fartyg 
den 9 oktober 1939, drygt en månad efter krigsutbrottet.64 Föl
jande kategorier var då inkallade till flottan: 
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Kategori 

Befälhavare 
Styrmän 
Maskinister 
Telegrafister 
Kökspersonal 
Övriga 

Antal 

8 

163 

71 

7 

22 

25 

Vad som klart framgår är att nästan en styrman per fartyg hade 
blivit inkallad. Vad som dessutom framgår är att flottan var 
ytterst restriktiv med att inkalla befälhavare. Detta fick till följd 
att de flesta av handelsfartygen kunde gå, men med inskränk
ningar och vakanser. 

Den 21 september 1939 skrev Sveriges Redareförening till 
Konungen och hemställde om att inkallelserna av sjöfolk ej 
skulle få försvåra sjötrafiken. 65 Kopia av brevet sändes också till 
Kungliga Handelsdepartementet samt till Kungliga Försvarsde
partementet. Svar på hemställan från Försvarsdepartementet 
med datum 1939-09-25 kom Sveriges Redareförening tillhanda, 
där det kort och gott meddelades att ärendet var inlämnat till 
Sjöförsvarets kommandoexpedition, där det skulle behandlas. 

Men det var inte bara negativa svar man fick på sina framställ
ningar. På hösten 1939 hemställde Sveriges Redareförening att 
de styrmän som deltog i den av föreningen anordnade kursen för 
utbildning av styrmanstelegrafister tills vidare skulle befrias från 
militärtjänstgöring. Denna framställan bifölls. 66 

Orsaken till de stora inkallelserna från handelsflottan till ör
logsflottan stod att finna i de nedskärningar av stamkadern som 
var ett resultat av försvarsbesluten under mellankrigstiden fram 
till 1936. Knappheten på stampersonal hade allvarligt inverkat 
på marinens krigsberedskap. Detta var även orsak till de omfat
tande inkallelser som bland annat drabbade värnpliktiga av klass 
A och B67 (f d stamanställda respektive sjökaptener, styrmän, 
maskinister, studenter och likställda). Den stora bristen på 
stampersonal fick också till följd att avlösningarna vid örlogsflot
tan för både inkallade befäl och värnpliktiga blev väsentligt 
sämre för marinen än för de båda övriga försvarsgrenarna. Detta 
skapade stor irritation hos de inkallade, då de under inkallelseti
den förlorade en stor del av sin inkomst. Detta resulterade bland 
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annat i att värnpliktiga vid Västkustens marindistrikt den 20 
september 1939 skickade ett telegram till försvarsministern. 
Häri ställdes frågan om hur länge de skulle vara inkallade efter
som de värnpliktiga i armen skulle få avlösning efter sex vec
kor.68 Den 4 oktober 1939 kom besked från CM att A- och B
klassare skulle hemförlovas successivt intill 1940-03-01. Av
lösning skulle ske med en tredjedel den 1 november, en tredje
del den 1 januari och den sista tredjedelen den 1 mars 1940.69

Som tidigare nämnts medförde inkallelserna ekonomiskt av
bräck för handelsflottans folk. Detta hängde samman med den 
förlängda värnpliktstiden. På hösten 1939 yttrade sig Sveriges 
fartygsbefälsförening i frågan och menade att de inkallade vid 
örlogsflottan borde ha samma betalning som de hade i handels
flottan eller åtminstone enligt den grad de hade under inkallel
sen.70 

Bristen på personal kvarstod i samtliga flottor kriget igenom. 

Inkallelser från handelsflottan till örlogsflottan 

Under 1938 genomfördes en utredning i Försvarsstaben angå
ende användning av vissa landstormsmän.71 Man konstaterade
omedelbart att vid mobilisering kommer det att uppstå brist på 
personal i flottan. Vid landstormen fanns då omkring 3400 man 
före detta klass A, som utbildats vid flottan. Den totala bristen 
för flottan ansågs ligga på 1470 man.72

För handelsflottans del ansåg man att de som tillhörde land
stormen och som numera ej var till sjöss i handelsflottan, men 
som gjort sin värnplikt tillhörande gruppen "sjökaptener och 
likställda" skulle tagas i anspråk för fartyg för särskilt försvarsän
damål. Enligt en av Marinstaben verkställd utredning behövde 
ingen personal från landstormen överföras till handelsflottan. 
Eftersom ett visst antal fartyg överfördes till örlogsflottan skulle 
härigenom handelsflottans behov av personal kunna minskas. 

I början av januari 1939 fanns det cirka 50 000 man, alla 
kategorier, inskrivna vid sjömanshusen. Av dessa beräknades 
4300 inställa sig till tjänstgöring vid marinen. Den 7 september 
1939 skrev Chefen för Stockholms Örlogsstation angående per
sonalbristen att för de flesta av hjälpfartygen fanns det inte 
någon bemanning. Även på flera av de rustade stridsfartygen 
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saknades personal särskilt då yrkesutbildad personal. 73

I början av kriget var tjänstgöringstidens längd för sjömans
husskrivna vpl mellan 200-340 dagar och för övriga 200 dagar. 
Sjökaptener och likställda hade en tjänstgöringstid av 260 da
gar.74 1941 tillkom en ny värnpliktslag som utökade tjänstgö
ringstiden till 450 dagar.75 Utbildningstiden var uppdelad i först 
360 dagar, vartill kom två repetitionsövningar och en efterut
bildningsövning, vardera omfattande 30 dagar. De 450 dagarnas 
tjänstgöring var nödvändiga för att garantera att mobiliserade 
förband omedelbart skulle vara krigsdugliga76 (1942 års försvars
plan). 

Ett stort problem för handelsflottan under krigets första år var 
inkallelse av telegrafister. Före 1936 hade befälhavare i handels
flottan rätt att vara telegrafist ombord. Denna rätt upphörde då 
Internationella Sjösäkerhetskonventionens bestämmelser 1933 
införlivades med svensk lagstiftning. Den trädde dock ej i kraft 
förrän 1 juli 1936. 

Genom Kungl Maj:t beslut av den 22 september 1939 kunde 
återigen befälhavare inneha befattning som radiotelegrafist eller 
radiovakt. Detta skulle endast gälla så länge förstärkt beredskap 
eller mobilisering rådde. 77 

För att på sikt öka befälskadrarna både i handels- och örlogs
flottan tillsattes 1942 ett maritimt ungdomsråd med uppgift att 
samordna den maritima ungdomsutbildningen. På detta sätt 
hoppades man att i framtiden få en rekrytering till blivande 
befäl inom de båda flottorna.78

Sveriges Redareförening hemställde i början av 1940 att de 
styrmän som deltog i utbildning till styrmanstelegrafister tills 
vidare skulle befrias från militärtjänstgöring. Detta bifölls också. 

I ett brev till Arbetsmarknadskommissionen den 29 december 
1939 skriver Sveriges Redareförening att orsaken till den bris
tande tillgången på sjöfolk måste tillskrivas olika omständighe
ter. Bland dessa märktes framförallt inkallelser till militärtjänst 
men även att sjöfolk i första hand äldre sjömän gick i land på 
grund av "rådande förhållande i vissa farvatten".79

Dessutom trädde en ny lag i kraft där sjömännen var tvingade 
att sätta in ett visst belopp av krigsriskersättningen på postspar
banken. Detta föranledde våldsamma protester och det gick så 
långt att hela besättningar mönstrade av. 
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Den 29 december skriver Fänges o Påhlssons rederi till Sveri
ges Redareförening: "återstår väl ingenting annat för våra myn
digheter än att tvångskommendera ut folk till handelsflottan. En 
sådan sak kan väl vara lika lätt ordnad som tvångskommende
ring utav våra fartyg, vilket för nä varande råder". I samma brev 
skriver rederiet att sex fartyg har fått kvarligga i olika hamnar på 
grund av brist på sjöfolk. 80 Brevet skickades i kopia till Statens 
Arbetskommission med tillägg att det dagligen till Sveriges Re
dareförening inkom telefonsamtal i samma ärende. 

I januari 1940 hade bristen på sjöfolk ökat, dels och framför
allt genom de stora inkallelserna till örlogsflottan, dels genom 
obenägenheten att tjänstgöra ombord i farliga farvatten. Riks
kommissionen för ekonomiskt försvarsberedskap föreslår att ge
nom samarbete mellan Chefen för Marinen och Sveriges Redare
förening samt Rikskommissionen utreda vad man skulle göra för 
att förbättra situationen. Ett exempel var att tredskande sjöfolk 
inkallades till örlogsflottan och tjänstvilliga som var inkallade 
släpptes för tjänstgöring vid handelsflottan. 

Trots viss välvilja hos myndigheterna att inte inkalla sjöfolk, 
var bristen under hela kriget stor i handelsflottan. Inom örlogs
flottan var dock bristen än större. Man hade under hela krigspe
rioden brist på folk och fartygen gick som regel med vakanser. 

Kustflottans krigsberedskap var, enligt CKF, inte bra i början 
av 1942. Anledningarna var flera. Bland annat berodde det på 
den svåra isvintern men också på de stora personalbytena bland 
befäl och manskap. Just personalomsättningarna var ett stort 
bekymmer för kustflottan. 81 CKF ville naturligtvis behålla sin 
personal vilket också handelsflottan ville. Vad gällde marindi
strikten var de personella vakanserna än större än i kustflottan. 

I augusti 1943 skrev Sveriges Redareförening till Chefen för 
Marinen och påtalade den stora bristen på sjöfolk, samt hem
ställde om permitteringar. Den 4 september korn svar från CM 
där man meddelade att med hänsyn till den av Kungl Maj:t 
skärpta försvarsberedskapen kunde man ej göra några eftergifter 
vad gällde permitteringar. Detta hängde samman med försvars
besluten 1936 och 1942 angående ökning av befäls- och under
befälskadrarna samt med det utökade antalet örlogsfartyg.82

Problematiken vad gällde personalen till handelsflottan kon
tra örlogsflottan pågick hela kriget och kunde aldrig lösas. Detta 
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berodde vad gällde befälet i handelsflottan till stor del på att 
många var reservofficerare och härigenom omedelbart blev in
kallade. Uttagning av personal fortgick även efter krigets slut då 
de krävdes för efterkrigsminsvepning. 

Ett problem som uppkom i början av 1944 var uniformsfrågan. 
Tidigare hade större delen av det inkallade befälet från han
delsflottan blivit utnämnda till flaggkorpraler. När man 1944 
införde graden furir blev handelsflottans befäl nu furirer istället 
för flaggkorpraler, vilket innebar att uniformen blev blåkrage 
och rundmössa. Detta kändes av naturliga skäl något egendom
ligt för styrmän och befälhavare som blev inkallade. Det gick så 
långt att fartygsbefälsföreningen framhöll att flottan totalt lyc
kats förstöra den goodwill den förut haft inom handelsflottan 
och att handelsflottans befäl numera befann sig i en bestämd 
motsatsställning till örlogsflottan och dess befäl. 83 

Inkallelser bland fiskarbefolkning 

Vid krigsutbrottet drabbades fiskarna, som så många andra, av 
inkallelser. För fiskarna var dock problemet av en något annor
lunda art. Om man t ex var tre man som tillsammans ägde en båt 
och alla tre samtidigt blev inkallade, blev det inget fiske för det 
fiskelaget. Men i dessa fall var myndigheterna ytterst lyhörda 
och beviljade som regel uppskov med militärtjänsten för en eller 
två så att det för Sverige så viktiga fisket kunde fortsätta.84 

De flesta av fiskarna blev dock ej inkallade till flottan utan till 
armen. Orsaken till detta var att fiskarna som regel ej hade 
sjömansbok och ej heller var inskrivna på något sjömanshus 
vilket medförde att de inte med automatik kom till flottan. 
Vissa försökte få omplacering till flottan men det gick endast i 
undantagsfall. 85 

Inkallelserna varade i allt från 14 dagar till tre månader. En 
fiskare med egen båt var t ex inkallad totalt sju gånger vilket 
naturligtvis inte underlättade denne fiskares situation. Inkallel
serna drabbade visserligen fiskarna men fisket kunde trots detta 
fortsätta kriget igenom. När någon blev inkallad kunde man 
ibland få hjälp av fiskare vars fiskebåtar hade rekvirerats av 
flottan. Mera om detta senare. Trots alla inkallelser kom den 
svenska fiskeflottan att öka i numerär under kriget trots förlus-
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ter av 29 st fiskefartyg samt ytterligare två strax efter krigsslu
tet.86 Det stora hotet för fiskarna och fisket var dock inte inkal
lelserna, utan det ständiga hotet från minor. 

Sammanfattning 

Inkallelserna skapade vid krigets ingång vissa missförstånd bero
ende till stor del på svårtolkade kungörelser. Ganska snart klara
des detta upp och inkallelserna till örlogsflottan löpte smidigare. 
Att det blev bättre innebar inte att problemen försvann. De 
kvarstod under hela beredskapstiden. 

Vilka var då dessa problem? Det största och egentligen det 
enda problemet var brist på sjöfolk, kvalificerat sjöfolk. Detta 
gällde alla tre flottorna. Redan i krigets inledningsskede uttryck
te redarna sin missbelåtenhet med de många inkallelserna och 
vissa tyckte att sjöfolk från handelsflottan företrädesvis styrmän 
och maskinister, skulle slippa inkallelser. 

De stora vakanserna i handelsflottan fick många gånger till 
följd att fartygen fick ligga still i hamnarna i upp till en månad. 
Sveriges Redareförening påtalade vid ett flertal tillfällen för 
Kungl Maj:t och olika myndigheter att inkallelserna ej skulle få 
försvåra sjötrafiken. I den mån det var möjligt försökte CM 
bifalla dessa framställningar. Orsaken till de stora inkallelserna 
av styrmän och maskinister berodde till stor del på bristen på 
stambefäl samt det faktum att örlogsflottan hela tiden utökades. 

Det var inte bara på örlogsfartygen som man saknade personal 
och framförallt då yrkesutbildad personal, utan än värre var 
situationen många gånger på de inhyrda hjälpfartygen. 

1941 utökades antal inkallelsedagar till totalt 450 dagar inklu
sive efterutbildningsövningar. Denna nya värnpliktslag gjorde 
situationen ännu mera problematisk både för handels- och fiske
flottan. Orsaken till utökningen av antal dagar var att få en 
bättre kontinuitet ombord på örlogsfartygen. 

I och med försvarsbeslutet 1942 och den skärpta försvarsbe
redskapen blev det svårt för att inte säga omöjligt för CM att 
göra några eftergifter vad gällde permitteringar. En stor del av de 
inkallade fiskarna hamnade i armen i stället för i flottan. Detta 
hängde samman med att de ej var inskrivna vid sjömanshusen. 

Trots inkallelserna bedrevs fisket under kriget i oförminskad 
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skala. Att det inte uppstod lika stora problem med vakanser för 
fiskeflottan som för handelsflottan får tillskrivas det faktum att 
en stor del av fiskebåtarna var inkallade som hjälpvedettbåtar 
eller hjälpminsvepare. På detta sätt fanns det oftast fiskare som 
behövde arbete och också fick det på andra båtar som hade 
någon ur fiskelaget inkallad. För fisket var inte personalinkallel
serna det stora problemet utan den ständiga minfaran. 

Samverkan inom ledningsorganisationen 

Örlogsflottan - Handelsflottan 

På våren 1939 väcktes i riksdagen en motion om skyndsam 
utredning rörande frågan om handelsfartygens skydd under 
krigsförhållanden. Riksdagen beslöt att till Kungl Maj:t ingå 
med en anhållan om en sådan. Den 13 juli 1939 tillkallade 
handelsministern ett antal sakkunniga, som skulle biträda med 
utredningar och avge förslag till ovan nämnd utredning. Den 
antog namnet "1939 års sjöfartskyddsutredning"87 och innehöll 
medlemmar både från handelsflottan och örlogsflottan. Bland 
andra ingick viceamiral Åkermark, direktör Högberg i Rederi AB 
Svea, direktör Lange i Sveriges ångfartygs assuransförening samt 
ordföranden i Sjöfolksförbundet, S Lundgren. Utöver dessa ut
sågs kaptenen vid flottan friherre, B F C Ramel, att biträda med 
sjömilitär sakkunskap. 88 

I slutet av 1942 inrättades vid Västkustens marindistrikt ett 
sjöfartskontor för utlämning av kursanvisningar till den svenska 
handelsflottan. Här kunde fartygs befälhavare och redare få upp
gifter om mineringars belägenhet m m  Avsikten var att minime
ra riskerna så långt det var möjligt. Under hela kriget utsändes 
varningar och meddelanden rörande krigshändelser, till att börja 
med av Kommerskollegium och Chefen för marinen gemensamt, 
senare av Trafikkommissionen och Chefen för marinen. 

Vad avsåg Lejdtrafiken eller Göteborgstrafiken som den också 
kallades pågick ett intimt samarbete så länge denna trafik vara
de. Det var framförallt mellan redarna, Statens Trafikkommis
sion och Marinstabens sjöfartsdetalj. Samarbetet bestod i order 
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oelianN:isningar vad gällde olika skyddsåtgärder, som utrustning 
och sRydäsmärkning av fartygen. 89 Av stor vikt var också kurs
problematiken. Britternas förslag var en kurs upp mot Färöarna 
och därefter ut mot Atlanten, medan Tyskland ville ha en kurs 
utmed Norges ostkust till syd Färöarna för vidare färd mot 
Atlanten. Den 8 juli 1941 fick kursfrågan sin lösning i Berlin. 
Resultatet blev en kompromiss, där trafiken först skulle gå ut
med Norges ostkust för att därefter gå mot Färöarna.90

Ett annat område där samverkan inom ledningsorganisationen 
blev särskilt tydligt var upprättandet av positionsregistret, 

Ett annat slag av samverkan var den kursverksamhet som 
anordnades, främst för sjöbefäl ur handelsflottan. I mitten av 
oktober 1939 kom den första kursen igång. Kursen genomfördes 
i Stockholm och ett fyrtiotal sjökaptener, styrmän och maskin
tekniker deltog. Ämnen i denna "krigskurs" som leddes av Kk S 
Kahl var bland annat sjöstrategi, taktik, minor och minsvepning, 
gas och gasskydd samt vikten av att handelsfartygen skulle hålla 
sig innanför tremilsgränsen.91

Örlogsflottan - Fiskeflottan 

Någon direkt ledningssamverkan mellan örlogsflottan och fiske
flottan har inte kunnat beläggas. Däremot fanns det under hela 
kriget en indirekt samverkan och i vissa fall direkta samar
betssvårigheter. 

De av Sverige utlagda mineringarna på Västkusten förorsaka
de under hela kriget ett stort bekymmer för fiskarna. Västkus
tens marindistrikt utsände dock konfidentiella meddelanden 
om extra fiskeleder till fiskeriorganisationerna92 som hade att 
vidarebefordra dem till fiskarna. Det var i mineringsfrågan som 
både samverkan och vissa samarbetssvårigheter uppstod. Redan 
i november 1939 hemställde CM hos Västkustfiskarnas central
förbund,93 dels om inrapportering av minor dels om möjlighet
att få hjälp av fiskarna vid oskadliggörandet av minor. 

Efter den tyska artilleribeskjutningen och sänkningen av de 
svenska fiskefartygen "Herman" och "Västkust"94 inleddes ett
nära samarbete mellan företrädare för fiskarna och den svenska 
marinen. 

Både från regeringen och CM utfördes undersökningar och 
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förhandlingar med Tyskland, för att tillse att detta ej skulle 
upprepas. Anledningen till sänkningarna var att fiskefartygen 
befann sig inom minvarnat område och att man där kunde råka 
ut för faran av omedelbar vapeninsats. Den tyska regeringen 
ansåg sig alltså ej bära ansvaret för att dessa två fiskefartyg hade 
sänkts. 

Den 18 april 1941 skrev Statens Krigsförsäkringsnämnd en 
instruktion till fiskarna. 95 

"Fiskefartyg, vilka bedriva fiske i Skagerack och Kattegatt, skola 
hava tydlig nationalitetsbeteckning å fartygets sidor och däck 
varjämte fartygets namn skall anbrigas på fartygssidan. Nationa
litetsbeteckningen anordnas på motsvarande sätt som sker på de 
större fartygen". 

Positionsregistret 

I samarbete mellan Kommerskollegium och Marinstaben upprät
tades redan i slutet av augusti 1939 ett positionsregister. Den 24 
augusti utskickades ett meddelande till samtliga svenska redare 
att varje måndag till Marinstabens sjöfartsdetalj insända uppgif
ter på fartygens position en vecka framåt. Utöver detta skulle 
även uppgifter om bränsleförbukning, aktionsradie m m  insän
das. 96 

Arbetet med positionsregistret ingick i Marinstabens sjöfarts
detalj och behandlade dels utländska handelsfartyg i trafik på 
svenska hamnar och dels svenska handelsfartygs position och 
den trafik som de nyttjades i. 

Utöver direkta uppgifter från fartyg och redare anmodades 
även alla hamnkaptener och tullmyndigheter att kontinuerligt 
till registret insända uppgifter om inneliggande och förväntade 
fartyg. Alla fartyg upptogs ej utan endast de som var på 200 
registerton och däröver.97

I militärt avseende användes uppgifterna för förberedelse av 
bland annat uppgörande av eskortplaner, planer för patrulltjänst 
samt minsvepning. 98 

Fakta över fartygen utökades under hela kriget. Det fanns till 
exempel ganska snart uppgifter rörande typ av radioutrustning 
på alla fartyg i registret. Även vissa andra uppgifter föll på 
sjöfartsdetaljen. Utsändning av vissa handlingar och böcker 
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handhades och verkställdes av Positionsregistret. Exempel på 
dessa var "Handbok i sjöfartsskydd" och "Chefen för marinen 
handelsfartygskod ''. 99 

Sammanfattning 

Någon omfattande och direkt ledningssamverkanmellan de oli
ka flottorna har inte kunnat beläggas. Däremot skedde samver
kan i enskilda frågor och frågeställningar. En av dessa var sjö
fartsskydd, där ett nära samarbete genom "1939 års sjöfarts
skyddsutredning" kom att råda. Andra stora områden där det 
förekom samarbete var med "positionsregistret" och lejdtrafi
ken, Inom den sistnämnda bedrevs samarbetet mellan tre hu
vudintressenter: Redarna, Statens Trafikkommission och Marin
stabens sjöfartsdetalj. 

Samarbetet med fiskarna var i de flesta fall en fråga om 
indirekt samarbete. Det var som regel en dialog mellan fiskarnas 
ombud och Marindistriktscheferna i mineringsfrågan, både vad 
gällde tyska, brittiska och våra egna mineringar. 

I enskilda fall förekom samverkan på högre nivå ex efter 
sänkningen av västkusttrålarna "Herman" och "Västkust". 

Vid krigets början upprättades ett positionsregister, vilket 
kom att få stor betydelse. Till registret skickade en lång rad 
intressenter varje vecka in var handelsfartygen befann sig och 
vart de skulle härnäst. Härigenom underlättades uppgörandet av 
eskortplaner, planer för patrullering samt för minsvepning. 

Samverkan inom materielsektorn 

Ianspråktagande av handelsfartyg till örlogsflottan 

Vid krigsutbrottet stod det klart att flottans fartyg ej skulle 
klara alla de uppgifter som var dem ålagda av regering och 
riksdag. Detta var i sig ingen nyhet och därför hade man redan 
under 1930-talet genom Fartygsuttagningskommissionen ned
lagt ett stort arbete på att ta ut lämpliga civila fartyg, som i 
händelse av krig eller neutralitet skulle förstärka örlogsflottan. 
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Uttagning av fartygen skedde med tillämpning av fartygsut
tagningslagen från 1926. 100 I denna lag sades, bland annat: "att 
ägare av till krigsbruk tjänliga fartyg, mot ersättning, var skyldi
ga att ställa dessa till krigsmaktens förfogande". Uttagning verk
ställdes vart femte år genom Fartygsuttagningskommissionen, 
som bestod av sex ledamöter: en regementsofficer från marinen, 
tillika ordförande, en marindirektör eller mariningenjör, en offi
cer från armen, en representant från kommerskollegium och två 
representanter från sjöfartsnäringen. 

För att kunna användas för militära ändamål var man tvungen 
att genomföra vissa ombyggnader vilket hade utarbetats inom 
Marinförvaltningen. 101 Enligt gällande mobiliseringstabeller för 
1939 skulle 399 civila fartyg tas ut för örlogstjänst. De uttagna 
fartygen varierade i storlek alltifrån tågfärjor och lastmotorfar
tyg till pråmar, fiskebåtar och privata motorbåtar. 102 

Chefen för marinen begärde redan den 23 augusti att få 
inkalla ett antal hjälpfartyg. Detta beviljades också av regering
en och den 24 augusti anbefallde Kungl Maj:t att ett antal 
stamstridsfartyg jämte hjälpfartyg skulle rustas vid förstärkt 
försvarsberedskap. I första hand skulle 88 fartyg inkallas. 103 

Fartygen som skulle inkallas var indelade i sex olika kategorier 
beroende på deras storlek och användningsområden. Dessa kate
gorier var följande: 104 

Hjälpkryssare 
Hjälpkanonbåt 
Hjälplogementsfartyg 
Hjälpvedettbåt typ I 
Hjälpvedettbåt typ II 
Hjälpvedettbåt typ III 

Större snabbgående och sjögående fartyg 
Större, i regel sjögående fartyg 
Fartyg lämpat för förläggning av personal 
Trålare och bogserbåt 
Större motorfiskebåt 
Mindre motorfiskebåt (även privata 
motorbåtar) 

Härutöver fanns ett antal specialfartyg såsom isbrytare, förbin
delsefartyg, sjukvårdsfartyg, transportfartyg, verkstadsfartyg m 
m. 

De 88 fartyg som inkallades först, påbörjade rustning i början 
av september 1939. Rustning skedde på en mängd olika varv 
framförallt inom de marindistrikt i vilka fartygen skulle tjänst
göra. Uppdelningen till kustflottan och de sex marindistrikten 
var följande: 105 
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Kustflottan 9 

MON 6 

MOO 34 

MOG 4 

MOS 15 

MOÖ 7 

MOV 11 

Summa 86 

Till dessa 86 fartyg tillkom ett sjukvårdsfartyg och ett förbindel
sefartyg för kustflottans räkning. 

Hjälpfartygens bestyckning och utrustning varierade högst 
avsevärt. Vilken bestyckning fartygen skulle ha var redan innan 
kriget planlagt och fanns inarbetade i mobiliseringstabeller. 106 

För hjälpkryssare fanns det sålunda uppgjort att de skulle ha två 
eller flera 12 cm kanoner m/94, två eller flera 57 mm luftvärns
kanoner m/24 eller m/38 och fyra luftvärnskulsprutor 8 mm 
m/36 i dubbellavettage. Dessa fartyg var de enda som hade 
medelsvårt artilleri. Därefter blev fartygen bestyckade i fallande 
skala med 57 mm luftvärnskanoner m/16 eller m/89B ner till 
hjälpvedettbåtar typ Il som fick en st 37 mm luftvärnskanon 
m/38 (på vartannat fartyg) och en st 8 mm luftvärnskulspruta 
m/36. På hjälpvedettbåtar typ III fanns endast handeldvapen. 

Utöver ovan nämnt, utrustades fartygen med sjunkbombfälla
re, dimbildare, minsvepningsutrustning såsom skydds- och 
röjsvep, kortvågsradio samt igenkänningsutrustning på var tred
je båt. 

Huvuddelen av hjälpfartygen var färdigrustade redan i början 
av oktober 1939. Endast tretton fartyg låg då kvar på varven för 
fortsatt rustning. 107 Dock var de som låg kvar kanske de viktigas
te, De var framförallt hjälpkryssare och hjälpkanonbåtar. En av 
de viktigaste hjälpfartygen var klar först den 14 oktober. 108 Det 
var hjälpkryssaren nr 3, Drottning Victoria, som var avsedd för 
minutläggning i Alandshav. Drottning Victoria var i det "civila" 
tågfärja mellan Trelleborg-Sassnitz, som redan den 8 januari 
1940 återbördades till SJ. Hon kvarblev i SJ tjänst till 1968. 109 

Om det tog tid att utrusta de större fartygen så gick det desto 
snabbare att utrusta de mindre fartygen, företrädesvis hjälpve
dettbåtar typ III. Dessa skulle endast förses med örlogsflagg, 
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semaforeringsflaggor, signallanternor samt en uppsättning kika
re och navigerings bestick. Dessa mindre fartyg användes huvud
sakligen för personaltransporter, samt från våren 1940 även för 
uppgifter inom sjöfartskontrollen. 

Det rådde delade meningar inom de olika marindistrikten om 
kvaliteten samt användbarheten hos hjälpfartygen. Så var tex 
hjälpvedettbåtar typ I och II som uttagits för minsvepning mind
re användbara för ändamålet. Orsakerna var flera, men främst 
berodde det på deras stora djupgående och att de dessutom var 
utrustade med olämpliga minsvep. Som exempel kan nämnas att 
endast en av fyra vedettbåtar i Malmöavdelningen hade visat sig 
fullt användbar för minsvepning. Den hade utrustats med ett 
rekognosceringssvep från 1903, vilket hade erhållits som lån från 
torped- och mindepartementets museiuppbörd i Karlskrona.110 

Ett annat stort problem var de låga farter som hjälpfartygen 
ofta hade. Detta innebar att många av fartygen var direkt olämp
liga för patrullerings- och eskorttjänst. Andra inkallade fartyg 
visade sig vara i så dåligt skick att de inte kunde rustas för 
örlogstjänst. Dessa fartyg återlämnades omedelbart till ägaren. 

I slutet av november 1939 inkallades ytterligare 15 st hjälpfar
tyg, tre hjkr och tolv hjvb typ II. Utöver dessa 15 tillkom också 
tre kustbevakningsfartyg som bemannades av tullverkets perso
nal. De kom att kvarstanna i flottan under hela beredskapen, 
bland annat därför att marinen inte behövde betala ersättning 
till tullverket. 111 

Ytterligare inkallelser av fartyg kom att ske i samband med 
Tysklands anfall på Norge och Danmark. Den 10 april 1940 
inkallades ca 20 st fartyg, företrädesvis hjvb typ II. 

Den 1 jui 1940 var följande hjälpfartyg i tjänst.112

Hjälpkryssare 
Hjälpkanonbåtar 
Hjälpvedettbåtar typ I (f d ångtrålare) 
Hjälpvedettbptar typ I (f d bogserbåtar) 
Hjälpvedettbåtar typ Il 

Summa hjälpfartyg 

4 

9 

6 

34 

56 

109 

Förutom ovanstående tillkom ett stort antal hjälpvedettbåtar 
typ III samt specialfartyg. 

I och med sommaren 1940 var de stora inkallelserna av hjälp-
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fartyg över. Efter denna tid skedde kompletterande inkallelser 
och utbyte av enstaka fartyg. Totalt under tiden från krigsut
brottet 1939 fram till återlämnandet av det sista inkallade farty
get (Poseidon) den 15 oktober 1947 hade mer än tusen civila 
fartyg rekvirerats eller förhyrts för längre eller kortare tid.113 

Den största kategorin inkallelser var hjälpvedettbåtarna av 
olika typer. Idag är omkring trehundra hjälpvedettbåtar typ III 
kända, vilka till stor del ingick i Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, 
senare benämnd Sjövärnskåren.114 

Ianspråktagande av fiskefartyg till örlogsflottan 

Den 24 augusti 1939 beordrade Kungl Maj:t inkallelse av i första 
hand 88 hjälpfartyg.115 Av dessa var hela 76 stycken hjälpvedett
båtar av typ I, II eller III. Intill den 1 juli 1940 inkallades totalt 60 
större fiskebåtar varav samtliga kom från västkusten.116 Vissa av
dem för kortare tid och vissa för längre tid. Två fiskebåtar som 
nästan hela kriget var inkallade var Venus och Poseidon. 

När båtarna kallades in förhyrdes också ofta någon som kunde 
maskineriet och tillhörde båtens ursprungliga besättning. På 
detta sätt garderade sig flottan mot ersättningsanspråk på grund 
av exempelvis misskötsel av maskin. 

Efter den första inkallelsevågen dröjde det fram till i början av 
december 1939 innan ytterligare fartyg inkallades. 117 Denna 
gång gällde det 12 motorfiskebåtar från västkusten. Dessa 12 
fartyg kom att bilda 26. och 34. vedettbåtsdivisionerna. Efter 
Tysklands anfall på Norge och Danmark inkallades ytterligare 
två vedettbåtsdivisioner. Av olika skäl konstaterades det att fem 
fartyg ej kunde inställa sig i rimlig tid, varför inkallelsen av dessa 
hävdes och fem reservfartyg av samma typ istället rekvirerades. 
Dessa fartyg ingick i 24. och 36. vedettbåtsdivisionerna. Nästa 
inkallelse som drabbade fiskeflottan kom den 30 april 1940 då 
18 motorfiskefartyg från västkusten rekvirerades. Dessa kom att 
bilda, resp ingå i 24., 41. och 42. vedettbåtsdivisionerna. 

I och med inkallelserna våren 1940 hade man nu nått kulmen 
ifråga om antalet rekvirerade fartyg. Resterande delen av kriget 
skedde dock vissa kompletterande inkallelser och utbyte av 
enstaka fartyg. Under krigets senare del inkallades ytterligare 
nio motorfiskefartyg. 
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Två av de inkallade fiskefartygen förolyckades genom min
sprängning varvid totalt 18 människor omkom. Dessa var GG 
34 Libanon och GG 178 Condor, båda hemmahörande på 
Öckerö.118 

Träbåtarnas relativa lättrörlighet, deras konstruktkmer mm 
gjorde att de var lämpade för bland annat allmän bevaknings
tjänst utefter kusten. Ytterligare uppgifter som de hade att 
utföra var: framskjutna luftbevakningsstationer, minlotsnig, 
transporter, rapporttjänst och visiteringstjänst. 119

De fiskare vars fartyg hade rekvirerats av örlogsflottan fick 
som regel arbete på något annat fartyg då en stor del fiskare var 
inkallade till beredskapstjänstgöring. 

Skyddsåtgärder ombord på handelsflottans fartyg 

Vid krigets utbrott var Sveriges handelssjöfart av stor betydelse 
för landets försörjning. Totalt gick ca 99 °to av all handel 
sjövägen. 120 Detta innebar att det var av stor vikt att på olika 
sätt skydda sjöfarten. Den 4 september 1939 kunde statens 
krigsförsäkringsnämnd påbörja sin verksamhet.121 Förutom de 
rent ekonomiska aspekterna, såsom försäkringar och krigsrisker
sättning, genomfördes en lång rad åtgärder ombord och även 
iland för att skydda handels- och fiskesjöfarten. 

Redan den 15 september utgav Chefen för marinen ett häfte 
för att fästa fiskarnas uppmärksamhet på de problem som kunde 
uppkomma. Häftet hette, "Sjömilitära anvisningar för fiskare 
under neutralitet och krig". Det innehöll bland annat uppgifter 
om Sveriges sjöförsvar, fisket och minfaran, rapporttjänst, utsän
dande av varningar till fiskare och olika typer av signalering. 

För handelsflottans del utkom under 1939 och 1940 två små 
häften, även dessa utgivna av Chefen för Marinen. De hette: 
"Anvisningar i sjöfartsskydd för handelsflottan under neutrali
tet och krig" samt "Handbok i sjöfartsskydd för handelsflottan 
under neutralitet och krig''. Dessa häften innehöll instruktioner 
om bland annat sjökrigens vapen, Sveriges sjöförsvar, signale
ring, gasskyddsåtgärder, luftskydd, taktik, minor och minsvep
ning samt handelssjöfart under krigsförhållanden. 

För att förstå de skyddsåtgärder som genomfördes måste man 
ha klart för sig vilka hot som fanns. I grova drag kan man säga att 
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det fanns fyra hot. Framförallt var det minfaran där minan hade 
utvecklats starkt sedan första världskriget. Under andra världs
kriget fanns inte bara kontaktminor utan även akustiska, mag
netiska och avståndspåverkade minor. Övriga hot var ubåtar, 
flyg och övervattensfartyg, där ubåtarna kom att spela en bety
dande roll med ett stort antal torpederingar av svenska handels
fartyg både innanför och utanför spärren. Totalt sänkte främ
mande ubåtar 79 svenska handelsfartyg. 122 För skydd mot mag
netminor byggdes under kriget tre avgagnetiseringsstationer. 
Dessa var belägna i Stockholm, Göteborg och Karlshamn. 123 

I början av september 1939 genomfördes försök med pa
ravansvepning för handelsfartyg utanför Stockholms södra skär
gård. Till experimentfartyg hade utsetts Sveabolagets ångare 
Waria (senare hjkr 4). Försöken betecknades som synnerligen 
lyckade. 124 

Sjöfartsskyddsutredningens ordförande, viceamiral Åkerman, 
menade att paravansvepning var ett utmärkt skydd mot minfa
ran. Utredningen föreslog att paravanskyddsanordningar skulle 
anskaffas för handelsflottans större och dyrare fartyg, vilket 
också skedde, men det kom att dröja innan kungörelse utgick. 
Den 23 mars 1943 kom så en kungörelse som sade att fartyg som 
avgick från svenska hamnar, på resor i oceanfart, skulle vara 
försedda med paravaner. Denna bestämmelse upphävdes den 26 
mars 1945. 125 

Utöver sveputrustning föreslog också 1939 års sjöfartsskydds
kommitte andra åtgärder för att skydda handelsfartygen. De 
föreslagna åtgärderna överlämnades till kommerskollegium som 
hade att utfärda kungörelser i aktuell fråga. 

Omedelbart efter krigsutbrottet utfärdade sålunda kommers
kollegium en kungörelse "rörande viss särskild utrustning av 
fartyg vid krig eller krigsfara". Samma dag utfärdades ytterligare 
en kungörelse av kommerskollegium: "Föreskrifter rörande sär
skilda säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg vid krig eller 
krigsfara". 

Kurser i sjöfartsskydd för befäl och manskap i handelsflottan 
anordnades då och då under större delen av kriget. Dessa anord
nades i samverkan mellan Chefen för marinen och kommerskol
legium. Till en början var dessa uppskattade men efter några år 
ansåg handelsflottans befäl att officerare ur örlogsflottan som 
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Sveabolagets Waria som civilt fartyg 1939 {ovan] och som flottans hjälpkryssare 
nr 4 1940. Waria deltog bla i konvojeringen av Sveadrott den 5-9 september 
1940. (K-E Westerlunds bildarkiv] 
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Paravan på pansarskeppet Gustav V [1941). (K-E Westerlunds bildarkiv) 

"ej varit utanför 3-milsgränsen" inte hade något att lära ut vad 
gällde sjöfartsskydd. 126 Framförallt inte till de som själva hade 
upplevt "krigets vardag" på nära håll. 

Annan materiel som anbringades ombord var extra utrustning 
för eldsläckning, läcktätning, semaforflaggor och morselanter
nor. Trots alla skyddsåtgärder som vidtogs under kriget förlora
de handelsflottan genom krigshavari totalt 240 fartyg om 
602 013 bruttoregisterton varav ubåtarna orsakade de största 
förlusterna. 127 

V arvsresurser 

De svenska varven svarade vid mitten av 30-talet för cirka 70/o av 
världsproduktionen och hamnade härmed på fjärde plats bland 
världens nationer. Totalt fanns i Sverige 158 varvsföretag men 
det var endast cirka 20 som byggde fartyg i stål. 128 De största 
varven var 
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Götaverken 
Kockums Mekaniska Verkstad 
Eriksbergs Mekaniska Verkstad 
Öresundsvarvet 
Lindholmens varv. 

Dessa fem varv byggde under 1940 23 fartyg om totalt ca 
142 000 bruttoton. 129 

I och med 1936 års försvarsbeslut påbörjades byggnationen av 
en utökad svensk örlogsflotta. Före krigets utbrott hade till 
flottan redan levererats ett mindre antal nya fartyg. Detta fick 
tvivlare att uttrycka farhågor om huruvida varven kunde klara 
både militära och civila beställningar. Det var inte bara nyan
skaffning utan även moderniseringar och ombyggnader. I slutet 
av 1939 uttalade sig Chefen för Götaverken i Göteborg, direktör 
E A Heden angående Chefen för marinens program för nybygg
nad av den svenska flottan. Heden menade att nya beställningar 
från örlogsflottan på intet sätt skulle innebära nedskärningar för 
handelsflottan utan man klarade bådas behov. 

Under hösten 1940 nedgick de civila beställningarna till de 
svenska varven men i gengäld ökade byggandet av örlogsfar
tyg. 130 

Totalt tillfördes örlogsflottan nedanstående fartyg 1939-
1945 131 I siffrorna medräknas ej de fyra jagarna och fyra motor
torpedbåtarna inköpta i Italien. Ej heller de två motortorpedbå
tarna som köptes i England. 

Fartygstyp 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Totalt 

Jagare 5 2 3 4 1 15 

Ubåtar 1 1 4 2 5 6 19 

Mtb 6 4 5 6 21 

Minsvepare 
större 4 8 12 

mindre 6 16 2 24 

Minkryssare - 1 1 

Förutom nybyggnaderna reparerades två av jagarna (Klas Horn 
och Göteborg) efter jagarolyckan på Hårsfjärden i september 
1941. Utöver dessa införskaffades ett mindre antal vedettbåtar, 
tankfartyg och specialfartyg. Dessutom var vid krigsslutet två 
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Jagarna Klas Horn (3) och Klas Uggla (4) i Hårsfjärden februari 1941. E�er 
jagarolyckan i september samma år reparerades Klas Horn och återgick till 
kustflottan. (K-E Wester/unds bildarkiv) 

jagare under byggnad. Likaså pågick arbetet med kryssarna Göta 
Lejon och Tre Kronor. Dessa hade kölsträckts 1943. 

Även den svenska handelsflottan fick under kriget nya fartyg 
genom de svenska varvens försorg. Detta till stor del beroende 
på att förolyckade handelsfartyg skulle ersättas. Här kan nämnas 
att Trafik AB Grängesberg-Oxelösund under 1940 förlorade 
nära hälften av sin flotta, fyra ångfartyg och fyra motorfartyg. 132 

Totalt byggdes 264 fartyg för handels- och fiskeflottans räkning 
om drygt 600 000 ton. 133

Fram till 1941 hade varven haft fyllda orderstockar men däref
ter började dessa att minska. Orsakerna var i huvudsak två. Den 
ena var trytande tillgång på materiel, som var ett ständigt 
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huvudbry för varven. I och med Skagerackspärren blev situatio
nen om möjligt värre. Nu kunde man endast erhålla plåt från 
Tyskland. Det andra problemet var en kraftig nedgång i beställ
ningarna, framförallt från norska redare som till viss del kom
penserades av beställningar från örlogsflottan. Till viss del börja
de även brist på personal göra sig påmind. 

Under senare delen av 1941 blev det ånyo en uppgång för de 
svenska varven. Orderstocken uppskattades till ca 600 000 
ton. 134 Fram till slutet av 1943 klarade varven av beställningar
från samtliga tre flottor. Nu kom dock en omsvängsningsperiod 
då ett nytt problem dök upp. Det var tillgång på personal. 
Orsakerna härtill var förmodligen flera. En del av dem var dock 
inkallelse till försvaret. Verkstaddsindustrin och därmed varven 
var i och för sig bättre lottade än många andra områden. Detta 
berodde på den så kallade uppskovskungörelsen från år 1940. 135 

Det i författningstexten nämnda krigsindustriregistret omfatta
de vid krigsutbrottet ca 400 verkstäder, vilka så småningom kom 
att utökas ytterligare. 

Efterhand som inkallelserna minskade kunde varven åter 
komma igång med sin produktion. 

Totalt sett uppstod under kriget inga större problem för var
ven. Några samarbetssvårigheter mellan varven och örlogs/han
delsflottan förekom inte heller. De svenska varven hade tillräck
ligt stor kapacitet för att bygga både örlogsfartyg och handelsfar
tyg. Man behövde aldrig prioritera däremellan. 

Som kuriosa kan nämnas att 1942, vid dopet av HMS Sunds
vall, döptes samtidigt ett motorfartyg "Fylgia", beställt av Rede
ri AB Svea. Vid dopet av dessa båda fartyg gick HMS Mjölner 
provturer utanför Göteborg. På kvällen gav varvet en middag 
varvid major H Jacobsson, i egenskap av styrelseordförande, 
framhöll det unika i att ett handelsfartyg och ett örlogsfartyg 
hade sjösatts samma dag. Detta ansåg major Jacobsson var av 
symbolisk betydelse och utvisande det nära samarbetet mellan 
örlogs- och handelsflottan. 136 

Förutom de tidigare nämnda varven fanns det: många mindre 
varv. Dessa varv fick under kriget beställningar på framförallt 
mindre minsvepare av trä. Exempel på sådana varv var: 137
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AB Marstrands mekaniska verkstad 
AB Tore Holms Y achtvarv 
Kungsörs båtvarv 

Sammanfattning 

Genom Fartygsuttagningskommissionen hade man redan tidigt 
klart för sig vilka civila fartyg som skulle inhyras som hjälpfar
tyg. Vid krigsutbrottet fanns det 399 fartyg enligt mobiliserings
tabellen som skulle uttagas för örlogstjänst. Av dessa kom i 
första hand 88 att inkallas. De var av olika storlek från hjkr till 
hjvb typ III. Rustningsarbetena för de inhyrda fartygen startade 
snarast på ett stort antal varv runt kusten. Fartygen skulle 
bestyckas och till viss del byggas om för att möta kraven i 
örlogsflottan. Störst problem och längs tid tog det att utrusta 
hjälpkryssare och hjälpkanonbåtar. 

Ett stort antal hjälpfartyg visade sig inte hålla måttet. Dessa 
var framförallt hjälpvedettbåtar typ I och II avsedda för 
minsvepning. Dessutom var ofta farterna på de inhyrda fartygen 
för låga för patrullering och eskortering. 

I början av kriget utgav CM både till fiskeflottan och handels
flottan anvisningar om de problem som skulle kunna uppstå. 
Det fanns i princip fyra olika hot mot handels- och fiskeflottan. 
Dessa var minor, ubåtar, flyg och övervattensfartyg. Till skydd 
mot minor byggdes under kriget tre avmagnetiseringsstationer. 
Övrigt skydd mot minor var paravansvep som anbringades fram
förallt på de större handelsfartygen med god verkan. 

Andra skyddsåtgärder som genomfördes var att det kriget 
igenom anordnades kurser i sjöfartsskydd. Ombord installerades 
extra materiel såsom eldsläckningsutrustning, läcktätningsut
rustning, semaforflaggor och morselanternor. Trots alla skydds
åtgärder inom handelsflottan blev förlusterna så stora som 240 
sänkta fartyg. 

Varvsresurserna 1939 i Sverige var stora. De motsvarade 70/o 
av världsproduktionen. Dessa stora resurser kom att visa sig vara 
nödvändiga för att klara både civil och militär produktion. I 
samband med att de civila beställningarna nedgick kom istället 
flottans behov av nybyggnader att täcka detta bortfall. Under 
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kriget byggde de svenska varven totalt 92 örlogsfartyg förutom 
ett stort antal civila fartyg. 

D� stora problemen för varven var alltså inte tillgången på 
nybyggnationer, ej heller att orderstockarna blev för stora, utan 
problemen vart att få materiel i form av stål och andra nödvändi
ga råvaror. I slutet av kriget uppstod också problem med att få 
fram yrkesutbildad personal. Detta på grund av inkallelserna. 

Samverkan till sjöss 

Konvojering och eskortering innanför spärren 

Under kriget genomfördes endast en konvoj. Denna kom i gen
gäld att få stor betydelse. Det konvojreglemente som gällde var 
från 1929, detta delvis beroende på att man inte tidigare ansåg 
att några konvojer behövde genomföras. Dessutom var den 
svenska örlogsflottan till antal så ringa att konvojering ej kunde 
komma ifråga. Den konvoj som genomfördes bestod endast av 
ett fartyg, nämligen ångaren Sveadrott. Hon konvojerades av 
jagaren Nordenskjöld och hjkr 4 Waria.138 Den 5 september kl 
2310 bildades konvojen till sjöss 200 distansminuter nordväst 
om Lister, med Hjkr 4 först, Sveadrott i mitten och HMS Nor
denskjöld sist. Utan några intermezzon nådde man Göteborg 
och den 9 september kl 1512 upplöstes konvojen.139 Sveadrott 
var härigenom det första fartyget som gick igenom Skagerack
spärren och kom därvid enligt Storbritannien, att inleda Göte
borgs- eller lejdtrafiken. Hon var vid tillfället lastad med 15 000 
ton olja för försvarets räkning. 140 I samband med konvojeringen 
avgick ett stort antal signaler, telegram och meddelanden mellan 
CM och de i konvojen inblandade fartygen. Likaså skedde en 
stor utväxling av meddelanden mellan Sverige och Tyskland 
samt Storbritannien för att säkerställa färdvägar och läget på de 
senaste mineringsområdena.141

Vikten av att konvojen skulle lyckas kan belysas med en 
kustflotteorder som CKF skrev den 24 augusti: "Jag förbjuder 
mig underlydande chefer att under någon som helst förevänd
ning överlämna dem underställt fartyg till främmande makt. 
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Tankfartyget Sveadrott på ingående till Göteborg den 9 september 1940, 
konvojerad av jagaren Nordenskjöld och hjälpkryssaren nr 4 Warin. (K-E Wes
terlunds bildarkiv) 

Flaggans heder går främst" . 142 Detta skrevs med anledning av 
engelsmännens konfiskation av "Italienjagarna" vid Färöarna 
tidigare under året. 

Under stor del av kriget genomförde örlogsflottan eskorte
ringstjänst utmed den svenska kusten. Dessa eskorter kunde 
dock inte ständigt genomföras på grund av att den svenska 
örlogsflottan inte var tillräckligt stor. I övrigt genomfördes konti
nuerlig patrullering från krigets första dag till den sista. Patrulle
ringarna genomfördes både av kustflottan och av marindistrik
ten. Problemet var att få den svenska trafiken att gå på svenskt 
territorialhav för att härigenom lättare kunna skyddas av ör
logsflottan. Ett annat stort problem var den låga fart som hjälp
fartygen ofta hade. Eskortfarten var satt till åtta knop men 
stundtals klarade inte hjälpfartygen detta vilket i sin tur innebar 
att handelsfartygen valde att gå utan eskort. 

Framförallt under krigets första år gjordes försök att upp
bringa och kapa handelsfartyg på svenskt vatten. Detta upphör
de mer eller mindre allteftersom kriget fortgick, förmodligen 
med anledning av den svenska eskort- och patrulltjänsten. Det 
antal gångtimmar som den svenska örlogsflottan hade i samband 
med patrull- och eskorttjänst framgår av tabell nedan. 143 
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År Gdngtimmar Sträcka i distansminuter 

1939 17033 180372 

1940 77 769 285435 

1941 83118 401119 

1942 129 309 720 593 

1943 123648 535 460 

1944 171023 738 123 

1945 87094 489 823 

Summa 698993 3 350 925 

Som kuriosa kan nämnas att detta innebär en sträcka 155 gånger 
runt jorden. 

På västkusten uppkom i början problem med lotsning i sam
band med eskortverksamhet. Lotsbyten skedde vid Hållö, Pater 
Noster, Varberg och Halmstad. Dessa många byten innebar 
svårigheter att hålla snittfarten på 8 knop. 144 

Redan 2 september 1939 påbörjades patrullering för neutrali
tetens hävdande inom kuststräckan Landsort-Ölands södra 
udde. 145 

Under september månad varnades också vid patrullering ett 
femtiotal handelsfartyg för den utlagda tyska mineringen i södra 
Öresund. Detta skedde från fartyg ingående i Karlskronaavdel
ningen under befäl av Kk 1 K G Dyrssen. 146

De eskorter som genomfördes under 1939 gick framförallt 
förbi de tyska mineringarna och genom Öresund. Ett problem 
som i början av kriget vid ett flertal tillfällen uppstod var att 
handelsfartygen ej kunde hålla tiden vid eskortering. Ett exem
pel på detta var det norska handelsfartyget Peik, som skulle 
eskorteras från Göteborg till Hallands Väderö. Peik hade angivit 
avgångstid till 3 oktober 1939 men var ej klart för avgång förrän 
6 oktober. Detta innebar en misshushållning och ett hindrat 
utnyttjande av en jagare i tre dygn. 147 Vid andra tillfällen hände 
det att fartyg ankrade nattetid, utan att i förväg anmäla denna 
sin avsikt, varvid eskorterade fartyg ur flottan ej kunde utnytt
jas maximalt för övervakning och utbildning. Ytterligare svårig
heter i den svåra konsten att samverka var bristande uppmärk
samhet från handelsfartygens sida, samt ibland viss motvilja att 
gå inne på svenskt territorialhav, framförallt nattetid. Dessa 
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fartyg fick "motas" in på svenskt vatten efter hot om att det 
eskorterande fartyget frånsade sig allt ansvar. 

Dessa problem avtog allteftersom kriget fortskred. Orsakerna 
var förmodligen två. Det ena torde ha varit den mängd av 
signaler och meddelanden till redare och fartyg från CM att 
fartygen skulle gå på svenskt vatten. Den andra torde ha varit 
det faktum att av totalt 16 handelsfartyg som förolyckades runt 
svensk kust skedde endast två av dessa under eskortering medan 
14 gick under vid gång utan eskortering.148

Eskorttjänsten bedrevs framförallt under vår och sommar. När 
hösten inträdde togs örlogsflottans fartyg in för översyn och 
reparation samt för besättningsbyten. 

Vid påtagliga händelser såsom finska vinterkriget och vid 
Hansas undergång återupptogs dock eskorteringen igen och fort
satte så tills man ansåg att riskerna för handelssjöfarten hade 
nedgått. 149 

Den 26 januari 1940 inträffade ett allvarligt tillbud. Det var 
det svenska eskortfartyget hjkb 14 Wiros med två finska eskort
fartyg och fem handelsfartyg som fastnade i en hårt skruvad is 
norr om mineringen i södra Kvarken. Den 28 anlände isbrytaren 
Ymer och kunde assistera fartygen. De hade då drivit i omedel
bar närhet av mineringsområdet. Två fartyg, finska ångaren 
Pojanlakti och norska Fripp hade emellertid redan drivit in i det 
minerade området och övergivits av sina besättningar. Den 6 
februari hade Pojanlakti drivit rakt igenom mineringsområdet 
och bemannades åter av sin besättning som därefter kunde 
fortsätta sin resa.150 

Under hela kriget eskorterades samtliga fartyg i Göteborgstra
fiken under resa på svenskt vatten.151

Som tidigare nämnts kom en del ändringar till stånd efter 
Hansas undergång. På grund av denna katastrof tillsammans 
med Sveabolagets ångare Venersborg krigsförlisning i Hanöbuk
ten anmodades sjöfarten den 29 december att omedelbart fram
föras på svenskt territorialhav mellan kuststräckan Landsort
Falsterbokanalen och beordrades dessutom i början av 1945 till 
eskortering. Det fanns två orsaker till detta. Dels för större 
säkerhet och dels för att få bästa möjliga bränsleekonomi.152

Under 1944 utbildades tolv sjöofficerare till eskortledare. Dessa 
skulle vid eskortering tjänstgöra enligt speciella instruktioner.153
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Handelsfartyg eskorteras av den svenska flottan. (K-E Westerlunds bildarkiv) 

Minfaran och åtgärder mot denna 

Det var inte bara eskortering och patrullering som genomfördes 
av den svenska örlogsflottan utan också minsvepning, min
bevakning, minvarningstjänst, mindesarmering och minförstö
ring. 

Minfaran för den svenska sjöfarten var inte bara mineringar 
från främmande makter utan även från egna mineringar. Det 
sistnämnda framförallt för fiskarna på Västkusten. 

I slutet av september uppmanade kommerskollegium och 
Chef en för marinen tillsammans samtliga svenska fartyg att i 
görligaste mån framgå inom svenskt territorialhav. 154 
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Trotylladdning anbringas på en utanför Lysekil ilandfluten mina (december 
1939). (K-E Westerlunds bildarkiv] 

Redan i början av kriget minerade Tyskland i södra Öresund. 
Detta föranledde att en neutralitetsled omedelbart utprickades 
från Luleå-Kosteröarna. Den 25 november utökade Tyskland sin 
minering in till 3 nautiska mil från svensk kust. 155 I och med 
detta fanns endast en 5 meters led för den svenska handelssjö
farten då den tidigare leden om 7,2 meter nu var minerad. I 
mitten på december 1939 minsprängdes de �venska ångarna 
Torö och Algol utanför Trelleborg. Härvid uppstod vissa stridig
heter mellan handels- och örlogsflottan. Från handelsflottans 
sida menade man att leden inte varit ordentligt svept då det ej 
var drivminor utan förankrade minor som hade sprängt de båda 
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Minan detonerar. (K-E Westerlunds bildarkiv] 

fartygen. Utöver detta menade befälhavaren på Algol att ett av 
flottans fartyg hade vägrat Algol bogsering. Däremot togs skada
de ombord på en vedettbåt och förde dem till Trelleborg. Enligt 
chefen för MDÖ hade Algol inte begärt bogsering. Vid sjöförhör 
den 17 dedember fastslogs att Torö hade sprängts av en för
ankrad mina. 156 

CM gav i februari 1940 ut en sammanställning av sjöfartsvar
ningar, där även vissa allmänna regler fanns nedtecknade. Dess
ut'�m innehöll den uppgifter om olika typer av minor, samt att
man skulle hålla noggrann utkik efter drivminor. Om man på
träffade en drivmina skulle den beskjutas från lovart med gevär 
eller karbin på minst 100 meters håll. Av sjökrigets vapen var det 
framförallt minan som hade utvecklats. Den mest betydelsefulla 
nyheten på minsidan var avståndsverkande minor. Dessa kunde 
avfyras på magnetisk, akustisk eller hydrostatisk väg. Ofta an-
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vändes en kombination av dessa. 157 Till skydd mot dessa använ
des olika metoder. Ett är redan nämnt, förmodligen det sämsta, 
nämligen att beskjuta minorna med gevär. Inom de farvatten där 
handelstrafiken och fisket bedrevs verkställde örlogsflottan mer 
eller mindre kontinuerligt minsvepning. Nya leder utmärktes för 
att kringgå mininfekterade vatten. Handelsflottans fartyg utrus
tades med individuella skyddssvep mot förankrade minor, så 
kallade paravansvep. 158 

För individuellt skydd av fartyg mot magnetminor användes 
skyddsmagnetisering och avmagnetisering. Tre avmagnetise
ringsstationer byggdes också under kriget. 159 Genom byggandet 
av Falsterbokanalen erhöll handelssjöfarten möjlighet att undvi
ka den minfarliga passagen förbi Falsterborev. 

Det farliga hantverket som minsvepning alltid är innebar stora 
påfrestningar både personellt och materiellt. I februari 1943 
oskadliggjordes enbart på Västkusten 236 minor.160 Under kri
get kom den svenska handelsflottan på grund av minor att 
förlora 79 fartyg. Till detta kan läggas ytterligare tolv fartyg, som 
sänktes antingen genom minsprängning eller torpedering samt 
tretton fartyg av okänd anledning.161 Efter krigets slut min
sprängdes ytterligare femton handelsfartyg. 

Fram till den 8 maj 1945 minsprängdes och sjönk 23 fiskefar
tyg av totalt 29 som förolyckades. Förlusterna av fartyg och 
människoliv berodde vid några tillfällen på oaktsamhet. I mitten 
på juni 1944 skrev CM ett brev till C MDV att: "enligt rapport 
från den tyske marinattachen hade under första veckan i juni ett 
antal svenska fiskebåtar varit innanför det tyska minvarnings
området i Skagerack." C MDV fick i uppgift att ingripa och 
utreda samt för fiskarna påtala det olämpliga i att ej respektera 
den med tyskarna träffade överenskommelsen om att fiske ej 
fick förekomma i det minvarnade området.162 

Efter förhandlingar med Tyskland lyckades CM under 1944 få 
till stånd en flyttning västvart av mineringsområdets ostgräns. 

Gränslinjen Gaasen-Jordahls Kyrka flyttades fem distansmi
nuter västvart.163 Under hela kriget utgick kontinuerligt signaler 
och meddelanden från CM till fiskarna om ändringar i mine
ringsområden och utlagda prickar och bojar för att varna för 
farliga områden. 
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Mina desarmeras utanför Västkusten (december 1943). (K-E Westerlunds 
bildarkiv] 

Antalet utlagda och oskadliggjorda minor: 

Skagerackspärren 
Tyska spärren mellan Skagen - St Pölsan 
Kattegatt - Öresund/Bälten 

Summa 

ca 13 000 tyska minor 
ca 3 400 tyska minor 
ca 6 000 brittiska minor 

22 400 minor 

Av dessa oskadliggjorde den svenska örlogsflottan 3 775 minor 
och 272 sprängbojar. 164 
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Lejdtrafiken 

Den tyska Skagerackspärren innebar stora problem för Sverige. 
Fiskarna på Västkusten kom att drabbas av förlust i människoliv 
och materiel samt stora inskränkningar vad gällde tillgång på 
fiskevatten. Vad gällde handelsflottan kom den att uppdelas i 
två ungefär lika stora delar. En del om ca 850 000 ton d w 
utanför spärren och en del om ca 950 000 ton dw innanför 
spärren. 165 

I och med Skagerackspärrens tillkomst fick man bland annat 
revidera det sjöfartsavtal man på hösten 1939 hade slutit med 
Storbritannien. 166 Detta innebar att man från Storbritannien 
uttryckte önskemål om att kunna disponera svenskt tonnage, 
både för egen och sina allierades räkning. Med hänsyn till den 
svenska neutraliteten ställde det sig emellertid svårt för de 
svenska myndigheterna att agera officiellt utan det blev istället 
Sjöfartskommitten 1939 som fick agera. 

Vid revideringen av avtalet 1940 mellan Sjöfartskommitten 
och Ministry of Shipping berördes nu endast ca 50 0/o av det 
svenska tonnaget, i förhållande till vad det hade varit tidigare. 

Lejdtrafiken kom att medföra ett betydande extraarbete 
framförallt för Sjöfartskommitten. Givetvis kom också Utrikes
departementet och den nyskapade Sjöfartsbyrån att spela en 
betydande roll. För att kunna handha och hantera alla frågor 
angående lejdtrafiken inrättades ett nytt organ, som kallades 
Göteborgskommitten. 167 Denna grupp var helt informell och 
bestod av ledamöter från Utrikesdepartementet, Handelskom
missionen, Trafikkommissionen, Reservförrådsnämnden, Krigs
försäkringsnämnden och Sjöfartskommitten. Genom utlägg
ningen av Skagerackspärren minskade de tyska kraven på kon
troll av den svenska sjöfarten inom Östersjöområdet. Viss kon
troll genomfördes dock och på hösten 1940 introducerades ett 
system med tyska så kallade lejdbrev för svensk sjöfart inom de 
av tyska sjöstridskrafter behärskade farvattnen. 168 I juni 1940 
upprättades också ett sjöfartsavtal mellan Sjöfartskommitten 
och Fackgruppe Reeder i Hamburg. Häri bestämdes bland annat 
villkor för transporter och maximifrakter. I viss begränsad om
fattning utlovades också från tysk sida bunkers till de svenska 
fartygen, som sysselsattes i trafiken. För att kunna genomföra 
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lejdtrafiken, som till stor del grundade sig på diplomatiska och 
handelspolitiska avtal mellan Sverige och i första hand Storbri
tannien och Tyskland gick viss ordergivning till handelsfartygen 
via marinledningen.169

Förutom samarbetet på ledningsnivå fanns det en betydligt 
närmare kontakt under lejdtrafiken. Ombord på varje fartyg 
som skulle passera spärren fanns det nämligen en svensk sjöoffi
cer som medföljde såsom statens ombud, så kallad kontrolloffi
cer.170 Kontrollofficerens uppgift var att övervaka att ingen an
nan kommunikation skedde mellan det svenska fartyget och de 
krigförandes myndigheter än den som var nödvändig för ut
byteskontrollen. Efter varje resa skickade kontrollofficeren en 
rapport till Utrikesdepartementet som vidarebefordrade den till 
Marinstabens sjöfartsdetalj.171 Lejdtrafiken eller Göteborgstrafi
ken inleddes när Transatlantics Gullmaren anlände till Göte
borg från New York den 30 december 1940. 

Två dagar senare, den 1 januari 1941, lämnade Remmaren 
från samma bolag Göteborg med destination Bueno Aires. Där
med var lejdtrafiken igång.172 

Under första kvartalet utväxlades på detta sätt ett tjugotal 
fartyg. Under den första tiden gick hela fem fartyg förlorade 
varav ett var motortankfartyget Castor, som hade varit med om 
hemtagningen av de fyra Italienjagarna.173 Castor var, när hon
gick under, på väg ut som lejdfartyg. Under krigets gång tillstöt
te problem som gjorde det omöjligt att genomföra lejdtrafiken. 
Ett sådant tillfälle var när Tyskland den 1 april 1941 förklarade 
att operationsområdet kring Storbritannien avsevärt hade utvid
gats. Dessutom komplicerades läget av att Storbritannien hade 
förklarat farvattnen mellan Orkneyöarna-Island-Grönland min
infekterat. 

I oktober 1942 minsprängdes Trans-Atlantics Remmaren 
utanför Norges västkust.174 Det var samma fartyg som var med
och inledde lejdtrafiken i januari 1941. 

Totalt inlöpte genom spärren 232 fartyg och 227 fartyg utlöp
te. Av dessa fartyg gick tolv stycken förlorade. Orsaken till 
förlusterna torde ha varit att lejdtrafiken gick genom en av de 
mest intensiva sjökrigsskådeplatserna där ständig risk för sjö
och luftkrigsoperationer förelåg förutom den ständigt närvaran
de minfaran. Det sista utgående fartyget var Utklippan Il den 27 
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juni 1945 och det sist hemvändande var Sveaborg den 29 juni 
samma år. 175

Övrig samverkan 

Under de långa isvintrarna var isbrytarverksamheten omfattan
de. Under dessa perioder uppkom då och då problem. Vissa av 
dessa problem kunde härledas till signalering med flaggor och 
morselampor i dåligt väder. Personalen kunde dessutom vara 
dåligt utbildad eller helt sakna utbildning. Detta innebar miss
förstånd och ibland växte aggressionerna. Dessa irritationsmo
ment skapade ibland den reflektionen att "motparten" inte var 
sjöman. När man vid ett tillfälle via högtalare kallade varandra 
"bönder" som inte kunde följa i de uppbrutna rännorna, ja då 
tröt tålamodet hos många befälhavare. Det fanns dock undan
tag. Ett av dessa var kapten S Hermelin, som bland annat var 
chef på isbrytaren Y mer. Ett av omdömena om honom var: "Ett 
exempel på isbrytarchef som även i de besvärligaste situationer 
behöll sitt lugn och alltid visade förståelse för de eskorterade 
fartygens begränsade möjligheter''. 176 

För handelsflottans och till viss del fiskeflottans del, innebar 
kriget inte bara risk för bekämpning från ubåtar, minor, övervat
tensfartyg och flyg. Fyrbelysningen släcktes eller avskärmades 
dessutom till och från, och utprickningen ändrades också bero
ende på rådande krigsläge. Fartygen tvingades oftast att framfö
ras på och innanför territoralhavsgränsen vilket medförde ökad 
risk för grundkänning. 

Utläggning av egna mineringar skedde till stor del med hjälp 
av inhyrda eller rekvirerade fartyg. Så till exempel lade hjkr 3, 
före detta SJ-färjan drottning Victoria, ut Ålandsmineringen 
den 6 december 1939. För att öka mineringskapaciteten för
handlade CM med rederi AB Saturnus om att 1943 få överta 
förhandsrätten till ett fartyg som ovan nämnt rederi hade börjat 
bygga. Detta godtogs och CM lät marinförvaltningen ändra rit
ningarna så att fartyget skulle passa som minbärare. Beteckning
en var från början minkryssare men ändrades sedermera till 
minfartyg. Det aktuella fartyget blev HMS Älvsnabben, 177 

Till sjöförsvaret hörde också Sveriges Frivilliga Motorbåtskår 
som ombildades 1941 till Sjövärnskåren. Medlemmarna liksom 
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dess motorbåtar stod till Kungl Maj:t förfogande. Under fredstid 
för övning, och under krigstid för utförande inom kustfar
vattnen av ett flertal uppdrag såsom bevakning, kommunika
tion, minsvepning, sjöpolistjänst m m. 178 De gjorde stor nytta 
kriget igenom. 

Sammanfattning 

Endast en konvoj kom att genomföras under kriget. Däremot 
genomfördes en stor mängd eskorter. Eskorteringstjänsten på
börjades som regel under våren och upphörde till hösten beroen
de på personalbyten och översyner på kustflottans fartyg. Stör
sta delen av tiden lade örlogsflottan ner på patrulleringstjänst. 
Totalt hade örlogsflottan under kriget 3 350 925 gångtimmar 
vilket slet hårt på både personal och materiel. 

Ett av de stora problemen i början av kriget var att få fram 
fartyg för eskortering. Problemen var framförallt två. Det ringa 
antal stamfartyg och eskortfarten om 8 knop. Farten innebar att 
det många gånger ej gick att använda hjälpfartyg, och stamfartyg 
fanns ej i erforderligt antal. Det sistnämnda avhjälptes till viss 
del av en relativt stor nybyggnad av eskortfartyg, framförallt 
jagare. 

I slutet av kriget beordrades handelssjöfarten till eskortering. 
Detta beroende bland annat på Hansas förlisning i december 
1944. Med dessa eskorter ansåg man sig vinna två saker: dels 
större säkerhet och dels en bättre bränsleekonomi på grund av 
eskortfarten om 8 knop. Minfaran var ett av sjöfartens stora 
gissel under kriget. Det blev också minorna som kom att skörda 
flest offer under kriget för den svenska sjöfarten. 

En stor mängd åtgärder genomfördes för att skydda handels
och fiskeflottan mot minfaran. Framförallt uppmanade man 
sjöfarten vid ett stort antal tillfällen att framgå på neutralt 
vatten innanför territorialhavsgränsen. Men även mera hand
gripliga åtgärder genomfördes. Ett av dem var att förse fartyg 
med paravansvep. Ett annat att bygga avmagnetiseringssta-
tioner. 

Till handels- och fiskesjöfarten utgavs instruktioner om minor 
och hur man med handeldvapen skulle förstöra dem. För flot
tans del genomfördes minsvepning kontinuerligt hela kriget. 
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Dessutom oskadliggjorde flottan totalt 3 775 minor. 
I och med den av Tyskland utlagda Skagerackspärren inleddes 

"Göteborgstrafiken" eller "Lejd trafiken". Vid mineringens ut
läggning kom hälften av den svenska handelsflottan att hamna 
utanför spärren och den andra hälften innanför. 

Lejdtrafiken kom att styras av olika avtal mellan Sverige, 
Tyskland och Storbritannien. Under krigets gång kom dessa 
avtal att skrivas om vid ett flertal tillfällen. Härvid kom lejdtrafi
ken också att ligga nere under dessa perioder. Totalt inlöpte 232 
fartyg medan 227 fartyg utlöpte. 

Flera andra åtgärder genomfördes såsom t ex isbrytning. Nya 
leder anordnades innanför territorialhavsgränsen samt tillsågs 
att dessa leder var och förblev minfria. 

Sammanfattning 

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

Samverkan inom personalsektorn pågick under hela världskri
get. Bristen på befäl inom både handels- och örlogsflottan var 
påtaglig. Den avgörande faktorn var tillgång på personal. Här 
konkurrerade i första hand örlogsflottan och handelsflottan om 
handelsflottans befäl men även fiskeflottan fick avstå personal. 
För att inte den for Sverige så livsviktiga importen över havet 
skulle lamslås inkallades sjöbefäl endast i den omfattningen att 
handelssjöfarten kunde fortgå. Dock blev inkallelserna oerhört 
kännbara. Sveriges Redareforening agerade hela kriget igenom 
aktivt gentemot CM och olika andra myndigheter for att få till 
stånd inskränkningar i inkallelserna for sjöbefäl. För rikets för
sörjning var denna samverkan oerhört viktig då 99 °/o av all 
handel gick sjövägen. 

Inom ledningsorganisationen förekom samverkan inom ett 
antal kommitteer och nämnder framförallt mellan örlogsflottan 
och handelsflottan. Vad gällde fiskeflottan fanns det ett antal 
övergripande frågor som oftast klarades ut på det lokala planet. 
Ledningsmässigt kom det mycket att handla om "1939 års sjö-
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fartsskyddsutredning" med inriktning på skydd av sjöfarten 
samt om "Göteborgstrafiken". Även vad gällde materielsektorn 
förekom samverkan. Här var den ganska intensiv framförallt 
inom sektorn hjälpfartyg. Örlogsflottan kom både ifrån han
delsflottan och fiskeflottan att inhyra och rekvirera ett stort 
antal fartyg under kriget. Dessa fartyg uttagna av fartygsuttag
ningskommissionen kom att spela en betydande roll för neutrali
tetsvakten. För inhyrning av framförallt fiskefartyg skedde en 
avvägning så att det viktiga fisket kunde upprätthållas. 

Det var inte bara själva inhyrningen eller rekvireringen som 
samverkan skedde utan också vad gällde att utrusta fartygen för 
militärt ändamål. Detta kom också att gälla för de många 
skyddsåtgärder ombord på handelsflottans fartyg, som genom
fördes under kriget. En annan viktig del var varvsresurserna som 
var betydande. Här kom samarbetet att fungera friktionsfritt 
och alla beställningar blev effektuerade utan men för någon 
part. 

Den största och intimaste delen av samverkan kom dock att 
ske till sjöss som direkt samverkan mellan de tre flottorna. Det 
var eskortering och patrulltjänst, minsvepning och oskadliggö
rande av minor samt att örlogsfartygen varnade handels- och 
fiskesjöfarten till sjöss för minfält m m  Under vintrarna var det 
isbrytning för handelsflottan och uppgörande av isrännor för att 
fiskefartygen skulle nå fiskevatten. 

Förändrades samarbetsformerna? 

När och varför skedde detta? 

Till en början inkallades befäl ur handelsflottan med ganska 
ringa urskiljning, framförallt styrmän. Efterhand fick man upp 
ögonen för varandras problem och kunde då på ett bättre sätt 
möta personalomsättningarna. 

I samband med Tysklands ockupation av Danmark och Norge 
samt utläggningen av Skagerackspärren intensifierades samarbe
tet mellan flottorna till sjöss. Detta gällde framförallt på Väst
kusten och var nära knutet till minsvepning och minröjnings
tjänst. Detta samarbete skedde både till sjöss och inom lednings
organisationen. Med lejdtrafikens början kom samarbetet vad 
gällde eskorter också att förändras. Tidigare hade eskortverk-
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samheten genomförts vid speciella händelser eller under speci
ella omständigheter men nu kom alla lejdfartyg att eskorteras så 
länge de befann sig på svenskt territorialhav. 

Vad betydde Falsterbokanalen för sjöfart och eskortering? 

Falsterbokanalens tillkomst innebar en betydande tidsvinst för 
sjöfarten. Men det viktigaste var att man slapp gå runt Falsterbo 
och den farliga tyska mineringen syd därom. Härigenom kunde 
förmodligen ett antal fartyg räddas från minsprängning. För 
eskortverksamheten innebar det tidsvinster och härigenom ock
så ett bättre totalt utnyttjande av de örlogsfartyg som var insatta 
i denna tjänst. Dessutom sparade man olja som under hela kriget 
var en bristvara. 

Vilka samarbetssvårigheter förekom? 
Varför uppstod dessa svårigheter och hur löstes de? 

Ett av de största problemen var bristen på personal. Framförallt 
befäl, både i handels- och örlogsflottan. Anledningen var till stor 
del att många sjöbefäl också var reservofficerare och kom där
med att inkallas till tjänstgöring i krigets inledningsskede. Dess
utom kom många av dessa reservofficerare att söka över och bli 
stamanställda, vilket ytterligare försvårade för handelsflottan. 
Någon genomgripande lösning fick problemet aldrig. Däremot 
anpassade sig både handels- och örlogsflottan till det vakansläge 
som ständigt rådde. Att bristen på officerare inom örlogsflottan 
kom att öka får tillskrivas det faktum att flottan ökade kvantita
tivt under kriget genom nybyggnation och inköp ifrån andra 
länder. Till detta kom också alla hjälpfartyg. 

Till sjöss var den stora svårigheten att få handelsflottan att 
följa neutralitetsleden och härigenom förflytta sig på svenskt 
territorialhav. Orsaken till handelsflottans motvilja var att man 
till en början kände sig säkrare ute till sjöss där inga eller få 
navigatoriska hinder fanns. Till sjöss kunde man också spara tid 
och därigenom olja. Denna attityd kom att förändras delvis pga 
CM enträgna framställan om att gå på svenskt vatten, dels med 
anledning av ubåtshotet och minfaran samt att de eskorterande 
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örlogsfartygen framhöll att de ej kunde ansvara för säkerheten 
utanför svensk gräns. 

Marindistriktscheferna klagade i början av kriget på dålig 
disciplin hos handelsflottan vid eskorteringar, framförallt vad 
gällde att hålla tiden och snittfarten som var satt till åtta knop. 
Dessa problem upphörde delvis i samband med att ubåtsfaran 
ökade. Mellan fiskeflottan och örlogsflottan uppstod vissa pro
blem framförallt vad gällde ohörsamhet från fiskarnas sida gent
emot utsända minvarningar. Detta kom att resultera i en del 
onödiga minsprängningar. Frågan löstes ej helt under kriget. 

Slutsatser 

Man kan konstatera att vid andra världskrigets början var den 
svenska örlogsflottan numerärt liten, framförallt om man jämför 
med första världskriget. Materielen var dessutom ålderstigen. 
Fiskeflottan och framförallt handelsflottan var numerärt stor 
och i ett ganska gott skick. 

Av detta kunde man dra slutsatsen att det inledningsvis skulle 
bli svårt att skydda den svenska handelssjöfarten och fisket. 
Detta visade sig också vara riktigt. Men på grund av våra stora 
varvsresurser samt genom köp utomlands kunde vi modernisera 
örlogsflottan vilket kom att innebära att den kunde genomföra 
eskortering och patrullering i stor omfattning. 

Situationen idag jämfört med andra världskriget är att vi nu 
liksom då i en neutralitetssituation är starkt beroende av vår 
handelssjöfart för folkförsörjningen. Skillnaden ligger i att vi 
idag har för få och små enheter i örlogsflottan för att effektivt 
kunna skydda handelssjöfarten. 

Kravet under andra världskriget var en eskortfart av åtta knop 
och att handelssjöfarten skulle kunna framgå i nästan alla väder
situationer med hög sjö och is. Vår örlogsflotta av idag klarar 
inte detta. Den är väderberoende och framförallt starkt isbero
ende. Dessutom torde eskortfarten idag vara betydligt över åtta 
knop vilket innebär att det framförallt kommer att handla om 
ytattackfartyg vid eskortering. 
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Idag har dessutom våra varvsresurser krympt katastrofalt och i 
kombination med den stegrade tekniska utvecklingen torde det 
bli ytterst svårt att få fram lämpliga fartyg för eskortverksamhet, 
framförallt under vintertid och i hög sjö. Detta kräver större och 
iståligare fartyg om upp till 800 ton. Till detta kan läggas att 
handelsflottan idag har få lämpliga fartyg att hyra eller rekvirera 
för eskort- och patrulltjänst. 

För att klara en neutralitetssituation kan vi tvingas till att 
utomlands köpa fartyg för att trygga vår handelssjöfart och vårt 
fiske och därigenom också folkförsörjningen på sikt, 

Vid en ev avspärrning av Sverige i ett framtida krig där Sverige 
är neutralt kommer importen/exporten i ett längre neutralitets
tillstånd att vara av stor betydelse för vår folkförsörjning. Detta i 
sin tur innebär en stor handelsflotta/sjöfart som genererar skydd 
av denna sjöfart. För att klara skyddet på ett effektivt sätt måste 
vi tillförsäkra oss om en flotta som i numerär och sammansätt
ning klarar eskortverksamhet och patrullering. För att lyckas 
med ovanstående måste vi inom Sverige ha en varvsresurs som 
kan tillgodose dessa krav. 

Förutom en krympande numerär av fartyg har vi utvidgat vårt 
territorialhav till 12 distansminuter vilket ytterligare försvårar 
skyddet av sjöfarten. 
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Förkortningar 

Brregton 
CKF 
CM 
dw 
Exp 
GG 
go 
Hjkb 
Hjkr 
Hjvb 
HMJ 
Kbr 
KFL 
Kk 1 
Kk2 
Kra 
MDG 
MDN 
MDO 
MDS 
MDV 
MDÖ 
MS 
Mtb 
OP 
SFS 
S/S 
UD 
VK 

Definitioner 

Hjälpfartyg 

Krigs
kontraband 
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Bruttoregisterton 
Chef en för kustflottan 
Chefen för marinen 
dödviktston 
Expedition 
Göteborg 
generalorder 
Hjälpkanonbåt 
Hjälpkryssare 
Hjälpvedettbåt 
Hans Majestäts jagare 
Kungligt brev 
Kustflottan 
Kommendörkapten av 1. graden 
Kommendörkapten av 2. graden 
Krigsarkivet 
Gotlands marindistrikt 
Norrlandskustens marindistrikt 
Ostkustens marindistrikt 
Sydkustens marindistrikt 
Västkustens marindistrikt 
Öresunds marindistrikt 
Marinstaben 
Motortorpedbåt 
Operationsavdelning 
Svensk författningssamling 
Steamship (ångare) 
Utrikesdepartementet 
Världskrig 

Handelsfartyg omvandlade till örlogsfartyg. 

Varor som fördes till fienden och var användba
ra i fiendens krigsansträngningar. Man skiljde 
mellan absolut och relativt krigskontraband. Ab
solut krigskontraband var varor som direkt kun-



de sättas in i striden, typ vapen och ammuni
tion. 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 krigsmaterial. 

Kustsignal
station 

Optisk signalstation vars uppgift var uppfölj
ning av sjötrafiken. Signalstationerna rapporte
rade till varandra och till CM. 

Stamfartyg 

Uppbringning 

De i fredstid i rullan upptagna örlogsfartygen. 

Ett örlogsfartyg som genom prejning och visita
tion av ett annat fartyg bemäktigar sig både 
fartyg och last. 

Källor 

Otryckt material 

Krigsarkivet 

IMV F, vol 5 
Konvojdagbok frän Hjkr 4 och HMJ Nordenskjöld 
Kustflottans order, H 21/40 
MF-Art E 1, vol 47, 48 
MF-Naut E 1, vol 23, 24, 30-33 
MO H 365/1944 
MS-Exp Marinens neutralitetsvakt, Ö XIII, vol l, 8 

Mobiliseringstabeller, EXX III, vol 1 och 2 
Redogörelse för marinens neutralitetsvakt, Ö VIII, vol 1-9 
Mänadsrapporter, E XIV, vol l-9 

MS-OP Konvojbefälhavare 1940, F I, vol l 
Lejdbätstrafiken, F III, vol I 
Lejdbätstrafiken. Kontrollofficerarnas rapporter, E V, vol 1 
Positionsregistret, F, vol I och 8 
Västkustfiskarna, Skagerackspärren, F III, vol 3 

MS-Org Inkommande skrivelser, E V, vol 5 
Koncept, BC, vol 5 

Sveriges Redareförenings akriv 

AktA 25 
Akt 92.30 

Militärhögskolans arkiv 

Enskild utredning, Årman, F, MHS 1987:21 
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Tryckt material 

Officiellt tryck 

SFS 1910, 1937, 1939, 1940 
Sjöfartsstyrelsen, Svenska handels- och fiskeflottornas förluster i samband med 
andra världskriget 
sou 1947, 1952, 1963 
Ufs 1939, 1944 

Tidningar och tidskrifter 

Aftonbladet 1939 
Dagens Nyheter 1939, 1940 
Nautisk Tidskrift 1939-1945 
Svensk Flagg 1939-1942 
Sveriges Flotta 1939-1945 
Tidskrift i Sjöväsendet 1938-1945 

Bearbetningar 

Amiralitetskollegiets historia 1920-1968 
Bojerud, Stellan, Neutralitetsvaktens arbetsmyror (1983) 
Bojerud, Stellan, Under tillfällig örlogsflagg 
Handbok i Sjöfart, del I och Il 
Handelsflotta och Sjöfart 
Holmquist, Å, Flottans beredskap 1938-1940 (I 972) 
Kommerskollegium, Sjöfartsberättelse 1939, 1940 
Lagvall, B, Flottans neutralitetsvakt 1939-1945 
Lindsjö, R, Försvarsfrågor och sjökrigsmaterielens utveckling 
Olofsson, U, Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världs
kriget 
Redarföreningen, Nautisk årsbok 1939-1945 
Redareföreningen, Nautisk tidskrift 1939-1945 
Rockberger, N, Göteborgstrafiken 
Svenska Flottans Historia, del III 1815-1945 
Svenska Västkustfiskarnas Centrala Förbund, Jubileumsbok 
Svenskt sjöfolk i krig och fred, del I 
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The Problem of Airspace Violations 
in Modern Swedish History* 

Klaus-R Böhme 

Introduction 

This paper deals with airspace violations in modern Swedish 
history, mainly during the Second World War, but it also will 
touch on the situation after 1945. It will not tel1 the story of 
violations of Swedish airspace in great detail, but it will point to 
some problems connected with airspace violations. Three kinds 
of airspace violations will be discussed: overflights, incursions, 
and landings. 

This paper is based on previous research, same printed 
sources, and on files of the Swedish Foreign Office, the Defense 
Staff and the Air Force Staff. 

The Situation until the End 

of the Second W orld W ar 

Rules and Possibilities 

The genesis of airpower added to Sweden's problem in guarding 
her sovereingty, and in case of a war, <luring which Sweden was 
neutral, in observing the rules stipulated by international law, 
more exactly, by the conventions reached at Den Haag in 1907. 
These conventions only stipulated the neutral's rights and obli
gations in land and naval warfare. Nothing had been agreed as 

• Paper presented at the International Conference on Aerospace History April
22-28, 1990 organized by the National Air and Space Museum, Smithson
ian Institution Washington D C and the U niversity of Georgia.
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far as air warfare was concerned. However, the Swedish under
standing was, that, in princple, the same rules were valid in 
every kind of warfare. According to this interpretation, a neu
tral country was not to allow overflights by aircraft of the 
belligerents. Consequently, Sweden on September 9, 1914 pro
hibited all foreign aircraft from flying over Swedish territory 
without permission. Considering the technical development of 
aircraft and the strategic situation in Scandinavia in 1914-
1918, overflights or other airspace violations never became a 
serious problem for Sweden <luring the First World War. 

During the interwar years Sweden considered the Soviet 
Union and, after 1933, Germany as possible aggressors. If these 
powers succeeded in establishing advanced bases on Åland and 
Gotland or the Danish islands, then Sweden's strategic situation 
would deteriorate significantly. To prevent an enemy from es
tablishing forward bases on these islands, had been one of the 
Navy's traditional tasks. When the Swedish Air Force became 
an independent service in 1926, it was understood that in addi
tion ta the Navy's forward defense the fighters of the Air Force 
and anti-aircraft guns af the Army would protect Swedish air
space. After 1930 the Air Force, however, advocated the bomb
ing of enemy bases as the most effective air defense. In 1936, the 
Riksdag approved this concept. 

The politicians, however, for financial reasons, did not meet 
all the wishes of the Air Force. They only agreed to one fighter, 
two reconnaissance and four bomber wings or 257 aircraft in 
total, while the Air Force had requested an additional fighter 
wing and an additional strategic reconnaissance wing along with 
more aircraft for every wing in order to create reserves. The 
fighter wing was assigned ta escort the bombers and to protect 
Stockholm. Otherwise, anti-aircraft guns were ta protect cities, 
etc. The anti-aircraft artillery was not a branch of the Air Parce 
hut of the Army. 

In 1936 the Riksdag also decided ta reinforce the anti-aircraft 
artillery considerably. In rough figures its personnel and materiel 
was to be doubled. For instance, the number af officers was ta 
be raised from 175 ta 356. Though Sweden's outspoken aim was 
to stay neutral, neither the military experts nor the politicians 
ever discussed if this concept would be sufficient in case Swe-
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den <lid not have to defend her airspace, but to repulse viola
tions of it. 

The build up of the Air Force and the anti-aircraft artillery 
was to take over a period of seven and ten years respectively. In 
view of the German expansion in 1938-1939, the Riksdag voted 
for additional money and the build up was accelerated. After 
the outbreak of the Second World War the politicians became 
eager to grant more money for the the Armed Forces and espe
cially for strengthening the fighter force and the antiaircraft 
artillery. Though even now financial resources were limited, in 
principle the !imitations on the expansion of the Air Force and 
the anti-aircraft artillery were set not by finance but by the 
possibility of recruiting and training personnel and of securing 
the desired quantities of material. 

In this aspect, thanks to the Bofors company, the anti-aircraft 
artillery was better off than the Air Force. On September 1st, 
1939 there were 79 guns, about a third of them obsolete. The 
anti-aircraft corps had a strength of 11 500 men, most of them 
rather poorly trained. In May 1945 the corresponding figures 
were 2 750 modern guns and 52 500 well-trained men. By con
trast, the Swedish aircraft industry had started production 
shortly before the war. Domestic Swedish aircraft was inferior 
to that of the belligerents. Neither could much modern aircraft 
be imported. On the contrary, France and the USA cancelled 
Swedish orders and options for aircraft. In September 1939 the 
Swedish Air Force had only about 150 aircraft, including 55 
fighters, and only about two third of these aircraft were oper
ational. Most of these aircraft were obsolete, especially the 
fighters, which were Gloster Gladiators. The fighter force was 
strengthened <luring 1940, when 60 Seversky-Republic EP-1 
planes were added. Its number, but hardly its fighting capacity 
was increased in 1940-1943, when 72 Fiat CR 42 and 60 
Reggiane Re 2000 Falco 1 aircraft were purchased in Italy. 
Beginning in late 1943, the Air Force was supplied with about 
300 planes of the Swedish designed fighters J 21 and J 22. But 
not until February 1945, when Sweden was allowed to buy 50 
North American P-51 D (Mustang) aircraft, could the Air Force 
operate modern fighters. Swedish air defense was disadvantaged 
even more, as radar was not available, though in 1944 the anti-
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Gloster Gladiator, fighter in the Swedish Air Force since 1937, was at the 
outbreak of World War Il quite obsolete. (Bildarkivet MHAJ 

aircraft corps managed to purchase a Wurzburg unit in Germany 
and the Air Force 30 Light Warnings Sets (ER 3b) in Britain. 
Using aircraft in order to prevent or to deal with air violations 
was wearing clown the few and inferior fighters to little avail. 
Besides, it interrupted the proper training of the few crews. 
Therefore, between the summer of 1942 and 1943 fighters were 
not assigned to these duties. Thus, the main burden to engage 
with intruding aircraft rested with the anti-aircraft corps. In 
spite of the very marked expansion of the corps, there were 
always too few units to protect all parts of Sweden. In addition, 
the range of the Swedish guns was not wide enough to threaten 
aircraft flying at an altitude above 5000 m. Not until 1944 was 
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North American P-51 D {Mustang), delivered to the Swedish Air Force at the 
end of World War Il, was then a highly modern fighter. {Bildarkivet MHA) 

the anti-aircraft corps equipped with some guns with a range of 
7 000 m. In short: Swedish air defense was too weak to detect, 
not to say to deal with, all violations of Swedish airspace. 

Violations 

Overflights 

During the interwar years no convention stipulating a neutral 
nation's rights and obligations in case of air warfare had been 
reached. Besides, it is worth mentioning, that in 1939 Great 
Britain had not even ratified the conventions of 1907. At the 
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outbreak of the Second W orld W ar, the Swedish government 
issued a declaration of neutrality and in principle all foreign 
aircraft were prohibited from flying over Swedish territory. The 
British, French and German commercial airlines operating in 
Sweden, however, were allowed to continue their flights. 

Regulations for the firing on foreign aircraft were issued. 
Military aircraft of belligerents, except ambulance planes and 
aircraft in distress, were to be fired upon for effect. Aircraft of 
neutral countries were to be repulsed with fire only after three 
warning shots. Due to the changing political situation, these 
regulations were altered in different ways <luring the war. 
When, on November 30, 1939 the Soviet Union attacked Fin
land, Sweden declared herself not neutral, hut non-belligerent. 
To avoid shooting clown Finnish aircraft, only warning shots 
were to be fired at foreign military aircraft. As that proved 
impracticable, in February 1940 these regulations were roade 
more stringent. All foreign aircraft was to be repulsed by being 
fired upon for effect after the firing of warning shots. 

After the German attack on Denmark and Norway, these 
regulations were thightened up markedly. Foreign aircraft were 
to be fired upon for eff ect without preliminary warning fire. 
During the fighting in Norway in April and May 1940, Swedish 
airspace was violated by German and British aircraft. Eight 
German and two British aircraft were shot clown. The Germans 
were very irritated by the new Swedish regulations and de
manded that they be changed. After the German victory in the 
West and after the fighting in Norway had stopped, Sweden did 
not consider her position strong enough to deny Germany's 
request. From June 1940 only warning shots were to be fired. 
An aircraft in distress was required to fire the international 
distress signal fire. In May 1942, the regulations were altered 
again. Groups of aircraft were to be fired upon for effect, while 
individual aircraft were to be repulsed by warning shots. In 
October 1942 even indvidual aircraft were to be fired upon for 
effect. These alterations were brought about by the problems 
caused by the increasing number of overflights by allied aircraft. 
In a deliberate effort to shorten routes to and from targets in 
Germany and to escape German fighters and anti-aircraft fire, 
American and British aircraft overflew Swedish territory. There 
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40 mm Bofors Gun, Mode/ 1936. The regulations for the firing on foreign aircraft 
were altered several times during World War Il. (Bildarkivet MHAJ 
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were also British overflights of northern Sweden, as the British 
had access to Soviet airfields. As the allied attacks on German 
military forces in Norway intensified, British aircraft sometimes 
used Swedish airspace to circumvent or to surprise German air 
defenses. 

Between 1940-1945 Swedish airspace was violated on at 
least 4 677 occasions by about 16 000 planes: 2 609 German, 
7 522 Allies, 5 890 unidentified. As there are no statistics avail
able for 1939 and as not all violations were detected, these 
numbers only are approximate. During these years 20 aircraft, 
10 German, 6 British, 2 American, and 2 unidentified planes, 
were shot down. In evaluating these figures, one has to keep in 
mind, that Sweden's main purpose was not to shoot down 
foreign aircraft, but to repulse it from violating Swedish air
space. In addition, Sweden's air defense not only was inada
quate to allow her to assert her neutrality with vigor, hut also 
was prevented from doing so by regulations issued due to politi
cal considerations. 

There also were overflights permitted by Sweden. As men
tioned above, the belligerents' commercial airlines got permis
sion to operate their Swedish routes. While the German Luft
Hansa could do so, thanks to geographical circumstances, British 
Airways after the German occupation of Denmark and Norway 
was forced to halt its flights to Stockholm. However, both Bri
tain and Sweden were eager to maintain these contacts. To 
begin with, in order to diffuse German propaganda, it was 
important, that English papers, books etc. quickly reached Swe
den. Britain also was in great need of Swedish high-grade steel, 
and especially of ball-hearings. Flying to Britain also was the 
only way for Norwegian refugees to join the Norwegian forces. 
Sweden in tum could get special fuels and lubricants. Therefore, 
Sweden in 1941 agreed to British courier flights. After some 
special flights had been carried out in late 1940, in February 
1941 this traffic was taken over by BOAC. Between February 
1941 and May 1945 BOAC made 2784 such flights. 

In 1941, the Germans pressed for a courier flight agreement. 
After their attack upon the Soviet Union they were eager to 
send aircraft without hindrance from Norway to Finland and 
vice versa for transport of goods and personnel, and for regroup-
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ing and repair. In June 1941 an agreement was reached. Sweden 
allowed Germany to traverse Swedish air space by prescribed 
routes with a limited number of unarmed aircraft. The Swedish 
autorities were to be notified of these flights in advance. The 
understanding was that these courier aircraft were civilian
owned. Most of the German courier aircraft, however, belonged 
to the Luftwaffe. They also often were armed. On several occa
sions, the Germans did not notify the flights either. In February 
1943, when the Swedish air defense had become somewhat 
stronger, and, more important Germany's military position had 
deteriorated, Sweden demanded strict adherence to the rules. In 
May 1944 Sweden cancelled the agreement altogether. In all, the 
Germans made 3 157 courier flights between June 1941 and 
June 1944. 

In April 1944 an American - Swedish agreement was signed, 
allowing the American Air Transport Service (AATS) to fly 
courier aircraft over Sweden. Using Kallax military airfield out
side Luleå, the AATS's most important mission was to assist the 
Norwegian resistance movement. During the winter of 1944 the 
AATS also flew Norwegian police troops and humanitarian help 
to northern Norway. In December 1944, the American Air 
Transport Command (ATC) was permitted to operate courier 
flights from Bromma airfield at Stockholm. The ATC flew 
American aircraft and crews, which had landed in Sweden, and 
many Norwegian resistance men to Britain. The AATS and the 
ATC together completed 549 flights. 

Neither Germany nor the Allies made attempts to establish 
air bases in Sweden. When, at the Moscow conference in 1943, 
Stalin suggested allied air bases in Sweden, Britain and the US 
pointed out that Sweden hardly would side with the Soviet 
Union without any guarantee for Finland's independence. They 
also claimed, that not only was there no need for such bases, but 
on the contrary, establishing them would divert allied resources 
from Britain and Italy. 

Incursions 

Swedish territory was strafed or bombed by mistake on 29 
occasions. Ten of the incursions were made by German, 12 by 
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In February 1940 seven Soviet aircraft bombed the vil/age of Pajala. [Bildarkivet 
MHA) 

British, and seven by Soviet aircraft. The first of these incursions 
took place on February 21, 1940, when seven Soviet aircraft 
bombed the village of Pajala in northern Sweden. The most 
serious bombing was done by a British aircraft, which on No
vember 18, 1943 bombed the small city of Lund north of Malmö. 
Both the Soviets and the British paid for the damage. This was 
the usual way these problems were settled. 

Landings 

Foreign aircraft which landed on Swedish territory were to be 
seized and the crews and passengers were to be kept in intern
ment camps. During the Second World War alien aircraft land
ed in Sweden for different reasons. Some escaped from coun
tries attacked by Germany. There also came deserters. However, 
most of the landings were caused by error, engine trouble, or 
because the aircraft was short of fuel or damaged by antiaircraft 
fire or fighters. In all 152 American, 64 British, 10 Finnish, 124 
German, 12 Norwegian, 1 Polish aircraft landed in Sweden. 
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Sweden gathered useful information by studying these air
craft in detail and interrogating their crews. In order to conceal 
new technology from the Swedish experts, crews tried and 
sometimes managed to set their aircraft aflame or to bail out, 
using the auto pilot to stear the plane over international waters. 
In March 1944, however, it became known that American pilots 
were ordered not to destroy their aircraft. This order probably 
was given for two reasons. The US wanted to use these planes as 
bargain chips. As the US was aware of that Sweden wanted to 
buy some of these aircraft, she was willing to sell, if some of the 
crews were released and courier flights were permitted. The US 
also had reason to believe that Sweden would repatriate at least 
some of these aircraft. This hope was reasonable, as Sweden had 
repatriated a lot of German aircraft. 

The Germans especially demanded the repatriation of crews, 
as that could prevent desertion. As long as Germany dominated 
central and northern Europe, Sweden was in no position to deny 
these requests entirely. Swedish authorities also considered, 
that Swedish aircraft might be forced to land on Gerrnan-con
trolled territory. (This happened in May 1940.) Therefore Swe
den repatriated aircraft, which had come on flights not directly 
connected with hostilities, such as training flights, test flights 
and escape flights by deserters. Where for geographical reasons 
it was easy to repatriate German aircraft, for the very same 
reason it was difficult to return American and British planes. 
However, in 1945 the repatriation of British and American 
aircraft started. 

A special kind of landings were the six German robot and 
racket weapons - five VI and one V2 which came clown in 
Sweden between November 1943 and September 1944. The V2 
exploded in Sweden in June 1944. After analysis in Sweden the 
remains of this rocket were handed over to Britain. In Sweden 
and Britain it is told, that the rocket was traded for mobile radar 
stations. Though it makes a good story, it can not be correct, as 
the radar stations arrived in Sweden before the V2 came clown 
there. The truth is, this rocket and remnants of Vl rockets were 
handed over to the Allies, because they demanded it. 

To sum up: During the First World W ar airspace violations 
never posed a serious problem for Sweden. That was due to the 
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technological development of aircraft and most of all, because 
the Nordic territory did not take a very important place in the 
strategies of the great powers. In contrast, <luring the Second 
World War, all Nordic countries but Sweden were drawn into 
the war. That and the development of military technology, as 
for instance of aircraft, made it much harder for Sweden to keep 
to the rules of neutrality than in the period of 1914-1918. As 
for the great powers, the actual war situation was more impor
tant than principles, and as Sweden was a small state lacking the 
military power to assert her neutrality with vigor, she had to 
take into consideration not only the rules of international law 
but also the realities of power politics. Thus, handling airspace 
violations is just an example of the Swedish policy of painstak
ingly balancing between the power blocs. 

After the Second W orld W ar 

These geopolitical problems did not vanish with the end of the 
Second World War. Already <luring the last years of the war 
there were indications of growing antagonism between the Sovi
et Union and the western powers and in 1948 the Cold War 
started. From the beginning, Sweden made it quite clear that 
she intended to pursue a policy of neutrality in that war. There
fore she, in principle, was confronted with the same problems as 
in the Second World War. It is true, the Swedish air defense 
after 1945 was stronger than in 1939-1945. Sweden now could 
produce and import modern aircraft. However, as <luring the 
war, imports were the Achilles heel of Swedish neutrality. For 
instance, when Sweden <lid not join NATO, Britain and the US 
delayed the delivering of radar equipment and thus the buildup 
of a Swedish airspace surveillance and fighter guiding system. 

To be fair, there were other reasons for that delay too. Mast 
important, the then Commander-in-Chief of the Air Force at 
first <lid not want radar in the fighters as that would make them 
too heavy. But after a Swedish reconnaissance aircraft was shot 
down by the Soviets in June 1952 the buildup started. Thanks to 
this system, Sweden can detect airspace violations, identify the 
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nationality of the intruding aircraft and quickly scramble fight
ers, if necessary. During the Cold War Sweden knew her air
space was of great interest forboth the NATO and the Warsaw 
Pact. Therefore, in order to underline her status of neutrality 
and that she intended to stay neutral in the event of war 
between the two military blocs, Sweden painstakingly kept 
statistics of all airspace violations and protested them. The 
following list shows the number of violations by military aircraft 
<luring the last 10 years. 

Violations of Swedish airspace 
by military aircraft 1979-1989 

Year NATO WP Others 

1979 56 11 8 

80 38 2 6 

81 31 1 12 

82 20 3 2 

83 18 3 5 

84 13 6 1 

85 23 3 

86 20 4 

87 15 1 3 

88 19 2 

89 11 

These violations were caused by overflights, most of them very 
short ones. They were usually explained as due to geographical 
and weather conditions. Geography and weather also to some 
extend explain, while there were more violations by NA TO 
than by Warsaw Pact aircraft. The same is true for "others", 
which usually means Finnish aircraft. There have, however, 
been violations by Swiss aircraft as well. According to a Swiss
Swedish agreement the Swiss Air Force can use some training 
areas in northern Sweden. When going there, Swiss pilots some
times miss their assigned routes. That geography, especially in 
the Baltic, can be tricky also is shown by the fact, that Swedish 
aircraft sometimes violate Finnish airspace. The ordinary proce
dure to handle airspace violations diplomatically is to bring 
them to the knowledge of the country respectively. Normally 
this country admits and apologizes. However, if Sweden can see 
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A Soviet aircraft, Tu-16 Badger, violating the Swedish airspace has been detect
ed by the Swedish airspace surveillance and a fighter, J 37 Viggen is sent up to 
interfere. (Foto: Fst/Und Ft 1986) 

a kind of pattern of this violations, an official diplomatic protest 
will be made. Even in that case usually an explaination and an 
apology are offered. However, that aircraft belonging to big 
powers or strong military blocs is violating Swedish air space 
even in peace time demonstrates the general tendency of a 
superior country to neglect a small countries rights. In the case 
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of Sweden there is also the possibility that the big powers want 
to make it clear that in case of a military conflict Swedish 
neutrality as <luring the Second W orld War will be confined by 
their demands. Considering the geopolitical situation, Sweden's 
air space has become even more important to the confronting 
powers than <luring the Second World War. Thus, in the event 
of an other war in Europe, Sweden can expect even more air 
space violations and pressure than <luring the period of 1939-
1945. 
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Urholkad frivillighet 
Sveriges repatriering av sovjetryska 
f d krigsfångar 1944-1945 * 

Anders Berge 

Vid det andra världskrigets slut var nästan sex miljoner sovjet
medborgare flyktingar i utlandet, så kallade "displaced per
sons". En del av dessa var "vanliga" civila flyktingar. Men många 
tillhörde andra kategorier: medlemmar av tyska arbetsba
taljoner; krigsfångar i tyska läger; samt krigsfångar och andra 
som rekryterats till Wehrmacht och i tysk uniform råkat i allie
rad krigsfångenskap. 

Den sistnämnda gruppen var betydande. Om både stridande 
och icke-stridande förband medräknas, lyckades Tyskland värva 
cirka en miljon sovjetmedborgare för militärtjänst. För många av 
dessa var den tyska uniformen ett sätt att förbättra miserabla 
levnadsvillkor, andra drevs av sin opposition mot stalinismen. I 
de tyska förband som kapitulerade i väst utgjorde sovjetmedbor
gare en så stor del som fem till tio procent. 

De förskingrade sovjetmedborgarnas öde var en av de trage
dier under andra världskriget, som - för såväl samtid som efter
värld - skymdes av andra katastrofer. Många av dessa männi
skor tillhörde familjer som drabbats av stalinismens terror. Som 
krigsfångar eller arbetskraft i Tredje riket fick de en skoningslös 
behandling; dödligheten bland tillfångatagna ryssar var klart 
högre än den var i lägren för krigsfångar från väst. Och den 
sovjetryska flyktingfrågan fick sin särart av det faktum att svåra 
repressalier väntade flyktingarna om de återvände hem efter 

• Föredrag hållet vid Svenska militärhistoriska kommissionens årsmöte den 13
mars 1991. En större studie i frågan, genomförd inom ramen för "The Raoul
Wallenberg Project" vid Uppsala universitet, kommer att publiceras 1992.
För källhänvisningar m m  hänvisas till denna.
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kriget. Inte bara steget att gå i tysk tjänst, som många hade tagit, 
utan redan kapitulation eller flykt till utlandet och av Moskva 
okontrollerat umgänge med utlänningar hade - enligt sovjetiskt 
tänkesätt förvandlat dem till brottslingar. 

Mer än hälften av Sovjetunionens "displaced persons" påträf
fades i östra Europa, och kunde direkt tas om hand av Röda 
armen. I underkant av tre miljoner befann sig i västra Europa 
och stod således för en tid under västmakternas kontroll. Från 
hösten 1944 krävde Sovjetunionen snarast möjliga hemsändan
de av alla dessa flyktingar. Därvid gjorde Moskva ingen skillnad 
mellan personer som var medborgare i Sovjetunionen före re
spektive efter dess utvidgning 1939-1940, och inte heller mel
lan krigsfångar och civila. 

Den sovjetiska politiken var att alla "displaced persons" skulle 
sändas hem, oavsett om de själva ville eller inte. Motiven bakom 
denna politik var säkert flera. Det låg i den totalitära ideologin 
att staten hade rätt att förfoga över "sina" medborgare. Dessut
om kan man notera en strävan att utkräva hämnd mot så kallade 
'förrädare', en fruktan för förstärkning av de antikommunistiska 
emigrantmiljöerna i väst och en önskan att röja undan en för 
Sovjetunionens prestige besvärande vittnesbörd om landets bris
tande sammanhållning. 

Tvångspolitiken 

En rännil av den sovjetryska flyktingströmmen letade sig till 
Sverige. Det är om Sveriges och Sovjetunionens agerande visavi 
dessa människor det här ska handla. För att vi ska kunna se 
frågan i ett större sammanhang är det dock på sin plats att jag 
först berör de ledande västmakternas ståndpunkt. 

I synnerhet behandlingen av de sovjetryska krigsfångar som 
tillhört W ehrmacht var en känslig fråga så länge Tyskland kunde 
sätta kraft bakom kravet på respekt för sin uniform. Det var 
nämligen många i USA:s stridskrafter som saknade amerikanskt 
medborgarskap, och i den brittiska armen deltog exempelvis 
fransmän. 1929 års Genevekonvention om krigsfångar krävde 
att den tillfångatagande makten inte skulle titta "bakom fångar-
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nas uniform". Särbehandling utifrån nationalitet tilläts alltså 
inte. 

Så länge Tyskland var en kraft att räkna med gjorde hotet om 
tyska repressalier mot tillfångatagna fransmän och andra främ
mande nationaliteter i brittisk och amerikansk uniform, att de 
västallierade fruktade att kränka den tyska uniformen och till 
Moskva utlämna sovjetmedborgarna i Wehrmacht.

Det hindrade inte att man i Jaha-avtalen i februari 1945 i 
princip gick med på Sovjetunionens krav. När hotet om tyska 
repressalier blivit negligerbart, överlämnades under senvåren 
och sommaren 1945 cirka två miljoner människor till Sovjetuni
onen. Bland dem fanns ett stort antal krigsfångar som burit tysk 
uniform, men även alla andra flyktingkategorier: civila som mili
tära, män som kvinnor, vuxna som barn. Ett stort antal avreste 
naturligtvis frivilligt, men mot många tillgreps maktmedel. 

Genom att blidka Sovjetunionen i flyktingfrågan sökte väst
makterna, utan att offra egna vitala intressen, förhindra att den 
nya supermakten ytterligare skärpte sin politik i för väst bety
delsefulla frågor. Dessutom hade Sovjetunionen under större 
delen av 1945 ett antal västallierade före detta krigsfångar i sitt 
våld, vilka befriats ur tyska läger. Oro för deras öde gjorde de 
västallierade än mindre benägna att ta strid mot den sovjetiska 
repatrieringspolitiken. 

Den urskillningslösa tvångsrepatrieringen övergavs dock vid 
slutet av 1945 av USA till förmån för ett selektivt förfarande. I 
första hand civila som inte bevisligen bistått fienden undantogs. 
Motvilligt anammade Storbritannien ett halvår senare samma 
politik. Den utskiljande tvångsrepatrieringen fortsatte sedan in i 
1947, dvs även efter det att krigsårens väst-öst-allians kollapsat. 

Säker statistik över de sovjetiska repatriandernas öde finns 
inte. En uppskattning på basis av tillgänglig information visar 
dock att från västra och östra Europa återfördes totalt 5,2 miljo
ner till hemlandet. Av dessa avrättades minst 300 000, 2,5 miljo
ner sändes till fängelse eller tvångsarbetsläger, återstående 2,4 
miljoner placerades i inre exil, i krigsmakten eller sändes hem. 
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Okänd sida av Sveriges flyktingpolitik 

Den svenska flyktingpolitiken under det andra världskriget har 
hittills studerats som en fråga om flyktingarnas mottagande och 
vistelse i landet. Myntets andra sida den omfattande repatrie
ringen vid krigsslutet- har knappast uppmärksammats. 

Den är emellertid viktig. Under de senare krigsåren höll Sveri
ge dörren i stort sett vidöppen för flyktingar av allehanda natio
naliteter. Den svenska inriktningen var dock att den beviljade 
asylen skulle vara tillfällig och de flesta flyktingarna ge sig av så 
snart det blev möjligt. 

Vid flyktingmottagningen kringgick de svenska myndigheter
na därför i de flesta fall utlänningslagens föreskrifter för hur 
frågan om politiskt flyktingskap skulle prövas. Man undvek helt 
enkelt att ställa denna fråga, och baserade mottagningen på 
provisoriska bestämmelser, vilket gjorde en framtida repatrie
ring lättare. 

Mottagningen av flyktingar blev på detta sätt en rutinartad 
procedur, bara undantagsvis fanns det anledning att avvisa dem 
vid gränsen. Om flyktingarna sedan lät sig repatrieras som Sveri
ge önskade, skulle den kontroversiella frågan om politiskt flyk
tingskap aldrig behövt ställas. 

Men om flyktingarna inte frivilligt reste hem utan bad att få 
stanna med hänvisning till risk för förföljelse i hemlandet, aktu
aliserade repatrieringen de problem som undvikits vid flykting
mottagningen. 

Just så var fallet med många inom den grupp av mer än 3 500 
sovjetryska flyktingar, Sverige mottog under krigsåren. 

Som sovjetryssar eller med dem jämställda behandlade svens
ka myndigheter alla, som hade sovjetiskt medborgarskap före 
andra världskrigets utbrott. I gruppen kunde ingå människor av 
annan nationalitet än rysk. Där märks även ett betydande antal 
ingermanländska flyktingar, vilka av Sverige betraktades som en 
underkategori av ryssar. 

Men balterna hör inte hemma i detta sammanhang. Visserli
gen betraktade Sverige formellt även balterna som sovjetmed
borgare, men de baltiska flyktingarna särbehandlades likafullt. 

Redan under hösten 1941 anlände cirka 180 sovjetryssar 
sjövägen från Estland till Sverige. De allra flesta var marinsolda-

220 



ter, som blivit avskurna från de sovjetiska huvudstyrkorna. I 
Sverige hölls de i militär internering och utgjorde därigenom en 
särskild grupp under sin vistelse här. Under åren som följde 
anlände ett växande antal andra sovjetryssar. Merparten av dem 
hade rymt från krigsfångeläger i Norge eller Finland, andra hade 
avvikit från båtar eller tagit sig till Sverige efter att ha varit i tysk 
tjänst i exempelvis Norge. Vanliga civila flyktingar förekom 
också. 

Sovjetunionens politik var att alla flyktingar i Sverige den 
ansåg vara sovjetmedborgare skulle skickas hem. Men detta krav 
ställdes aldrig officiellt i ett sammanhang till den svenska rege
ringen. Moskva föredrog att i stället söka nå målet medelst 
allmänna hotelser och påtryckningar samt en serie delkrav. Fyra 
var särskilt viktiga. 

För det första information. Den sovjetiska legationen ville 
omedelbart underrättas om alla sovjetryska flyktingar som an
lände till Sverige. 

För det andra koncentration. De sovjetryska flyktingarna skul
le inte tillåtas att integreras i det svenska samhället utan hållas i 
särskilda läger. 

För det tredje kontroll. Rysslägren skulle underställas sovjetisk 
ledning och de sovjetiska flyktingarna i hög grad leva under 
sovjetiskt styre i Sverige. 

För det fjärde individuell bearbetning. I de fall sovjetryska 
flyktingar av någon anledning inte hölls i ryssläger, skulle den 
sovjetiska legationen få deras namn och adress och kunna söka 
upp dem individuellt för att förmå dem att återvända hem. 

Med dessa metoder sökte Sovjetunionen bana väg för repa
triering så snart krigsläget medgav. 

I svenska officiella dokument framhålls, att den repatriering 
av de sovjetryska flyktingarna som ägde rum 1944-1946 var 
frivillig. Det stämmer i så måtto att formligt beslut om förpass
ning eller annan tvångsvis avhysning ur landet inte fattades från 
svensk sida annat än i ett fåtal fall. 

Men det behöver inte betyda att frivillighet i vidare mening 
utmärkte dessa flyktingoperationer. En karakteristik av den 
svenska politiken förutsätter att man ingående undersöker för
beredelserna för repatrieringen och verkställandet av den. När
mare bestämt är frågan i vilken mån Sverige tillmötesgick de 
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delkrav, som bildade kärnan i den sovjetiska repatrieringsstrate
gin. 

Rysslägren 

I fråga om att varaktigt hålla sovjetryssarna, i första hand de 
förrymda krigsfångarna, i läger ansåg Sveriges utrikesledning att 
det förelåg ett gemensamt svensk-sovjetiskt intresse. Sverige 
betraktade alltså sovjetryssarna som ett undantagsfall från hu
vudregeln, som var att flyktingar efter en kortare lägervistelse 
slussades ut i samhället. 

Redan i maj 1942 uppläts Baggå herrgård i Västmanland som 
förläggning för ryssarna. Sedermera togs även ett flertal andra 
anläggningar i bruk, bland annat ett uppsamlingsläger i Lisma i 
Huddinge. 

Juridiskt baserade Sverige politiken att permanent hålla för
rymda krigsfångar i läger på den femte av 1907 års Haagkonven
tioner. Den slår fast att den neutrala makt som mottar sådana 
"skall lämna dem i frihet". Om förrymda krigsfångar tilläts och 
valde att stanna, stod det dock mottagarlandet fritt att "anvisa 
dem en viss uppehållsort" (art. 13). Formen för intagning av 
sovjetryssar i läger i Sverige tycks i regel just ha varit, att deras 
uppehållsvisering begränsades till den ort, där lägret var beläget. 

Frågan om driften av rysslägren visade sig dock svårlöst. Tan
ken på svensk sida var att Sverige skulle bidra med lokalerna, 
medan Sovjetunionen bekostade drift och underhåll. Om vi 
jämför med andra flyktingförläggningar i Sverige vid denna tid 
var det fråga om en mellanform. Den drevs inte helt av den 
utländska legationen, som vissa norska förläggningar, men inte 
heller helt av svenska myndigheter. 

Delat ekonomiskt ansvar förutsatte delad kontroll. Förhand
lingar därom pågick i mer än ett år. Den sovjetiska legationen 
krävde att få utarbeta förhållningsreglerna för de intagna och 
disponera hela överskottet av deras arbete. Vidare ville lega
tionen tillförsäkras "obehindrad" förbindelse med de intagna 
och ombesörja kulturell och upplysningsverksamhet i lägret. 

Legationens ställning skulle tryggas genom att den utsåg en 
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"förman" som ansvarig för tillståndet i förläggningen och vars 
anvisningar och åtgärder var "bindande" för sovjetmedborgare 
där. Personer i lägret som bröt mot ordningsföreskrifterna skulle 
vara "ansvariga" inför legationen. 

Den sovjetiska ståndpunkten var kort sagt att svenska myn
digheter skulle ansvara för lägrets yttre organisering, medan den 
inre regimen var sovjetisk. Medan förhandlingarna om skötseln 
av Baggå ännu pågick kunde man på svensk sida fastställa, att 
bland de då intagna 82 ryssarna utövades kontrollen av en 
förman och sju honom underställda kommissarier. Slutna sam
mankomster förekom, bland annat med ryska legationens före
trädare, och man fruktade från svensk sida att någon slags 
aktion förbereddes. Trakasserierna mot politiskt oppositionella 
ryssar i lägret var svåra. 

Eftersom svenska myndigheter de facto inte kunde garantera 
antikommunistiska eller i övrigt kritiskt inställda ryssars säker
het i lägret, utvecklades praxisen att dessa tilläts avvika och 
bosätta sig på annan ort. 

Socialstyrelsen drog slutsatsen, att det från synpunkten av de 
intressen den hade att bevaka vore bäst att upplösa lägret och 
sprida ut flyktingarna runtom i landet. Endast eftersom den fått 
underhandsbesked att UD ansåg utrikespolitiska skäl starkt tala 
emot att rubba rådande ordning, avstod den från att yrka på en 
sådan åtgärd. 

Formellt löstes frågan om lägerkontrollen till sist i ett avtal i 
september 1943, som helt enkelt undvek de kontroversiella frå
gorna. Sverige upprätthöll principståndpunkten att bestämman
derätten i lägret måste utövas av en svensk föreståndare. Samti
digt utfäste sig svenska myndigheter i separata skrivelser att i 
väsentlig mån tillmötesgå de sovjetiska kraven. Avtalet stadfäste 
således det sedan starten existerande dubbelkommandot med 
parallella svenska och sovjetiska ledningsstrukturer. 

Denna svenska lägerpolitik innebar att de sovjetryska flyk
tingar som kom till landet, i första hand den stora gruppen 
förrymda krigsfångar, utlämnades till den sovjetiska legationens 
insyn och kontroll. Det är dock möjligt, µien svårt att med 
säkerhet fastställa, att vissa sovjetryssar hela tiden slapp denna 
behandling, eftersom de betraktades som politiska flyktingar. 

Samtidigt kunde de ryska flyktingarna så att säga i en andra 
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omgång - genom att rymma från rysslägren - tillåtas att undan
dra sig legationens övervakning. Den svenska lägerledningen var 
dock instruerad att söka förmå flyktingarna att inte på detta sätt 
bryta med legationen. 

Flyktinginformationen till den sovjetiska legationen tycks ha 
följt samma normer. I princip lämnades uppgifter till legationen 
om nyanlända flyktingar, medan Sverige däremot - åtminstone 
inte ännu - hjälpte legationen att spåra upp dem som avvikit 
från rysslägren. 

Den första stora repatrieringen 

Under flera år var rysslägren det främsta instrument i den sovje
tiska repatrieringspolitiken. Denna fas avslutades genom den 
första masshemresan, i oktober-november 1944. Det finsk
sovjetiska vapenstilleståndet i september samma år hade skapat 
yttre förutsättningar för operationen. 

Det politiska trycket från Moskva i frågan ökade markant 
denna höst. Oron inom den svenska statsledningen och utrikes
förvaltningen över att flyktingproblemet skulle skada de svensk
sovjetiska relationerna var stor. Röster höjdes för ett mer eller 
mindre långtgående tvångsförfarande. 

I början av oktober 1944 sammanfattar Gösta Engzell, chef för 
UD:s rättsavdelning, att regeringen tidigare sagt att de ryska 
flyktingar som ville stanna i Sverige skulle få göra det: "Nu torde 
detta besked bli ändrat." Engzell hade nyligen talat med social
minister Gustav Möller, som ansåg att man borde "med tvång 
föra ut så många som möjligt". Dock ville han göra en reserva
tion för dem som befanns vara politiska flyktingar. Möller ville 
ha framhållet för ryssarna att Sverige inte kunde "helt" frångå 
sina vanliga principer angående politiska flyktingar. 

Lejonparten cirka 900 personer - av de ryssar som repatrie
rades 1944, avreste från Gävle hamn den 10 oktober. Hemlig
hetsmakeriet kring avfärden var stort: flyktingarna transportera
des till Gävle med nattliga tåg, pressen var förbjuden att fotogra
fera vid avfärden. Att inget fick skrivas i pressen innan repa
trianderna nått finsk hamn var av säkerhetsskäl självklart. Men 
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ambitionen att mörklägga operationen var mera vittsyftande än 
så. Omständigheterna kring avfärden är därför dunkla. Med 
hjälp av vissa påträffade dokument kan dock några iakttagelser 
göras. 

För det första tillmötesgick Statens utlänningskommission en 
rysk begäran att dra åt snaran kring rysslägren en tid inför 
hemresan. Det tycks ha varit fråga om ett de facto rymningsför
bud. När ett antal ryssar ändå avvek från Lisma-förläggningen 
dagarna innan avtransporten, utgick direktiv från utlännings
kommissionen att de om möjligt skulle tas fast och sändas med 
de hemvändande. Det var inte fråga om att från svensk sida 
regelrätt förpassa eller utvisa dessa ryssar, men om att i infor
mellt samarbete med legationen likafullt tvinga iväg dem. 

För det andra tycks repatrieringen den 10 oktober i hög grad 
ha varit en rent sovjetisk operation. Det framgår av att svenska 
myndigheter efteråt saknade uppgifter om exakt hur många 
ryssar som lämnat landet, liksom att man först efteråt upptäckte 
att en mängd husgeråd och andra redskap medtagits från för
läggningarna. Även vid andra tillfällen uppges den sovjetiska 
legationen ha avlägsnat ryssar ur landet, exempelvis via sovjeti
ska fartyg som anlöpt svensk hamn, utan att svenska myndighe
ter haft vetskap om saken. 

Sovjetisk kampanj 1945 

Från sovjetisk synpunkt hade lägren gett utdelning. Men proble
met var långtifrån löst: dels hade ryssar avvikit från lägren, dels 
fortsatte nya flyktingar att anlända till Sverige. 

Efter det finsk-sovjetiska vapenstilleståndet ändrade denna 
flyktingström karaktär. Många av dem som kommit tidigare 
hade åtminstone i första hand flytt från Tyskland. Men efter det 
sovjetisk-finska vapenstilleståndsavtalet i september 1944 flyd
de ryssar till Sverige undan sitt eget land. Stilleståndsavtalet 
förband nämligen Finland att till Sovjet utlämna alla sovjetryska 
krigsfångar, som befann sig i dess hand. Precis som överallt 
annars fruktade många av dessa - av vilka vissa trätt i finsk 
tjänst att återvända hem. Tack vare att somliga finnar engage-
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rade sig i ryssarnas öde efterlevdes avtalet inte strikt, och sam
manlagt 1357 sovjetryska krigsfångar i Finland kom att rappor
teras som saknade. 

Många av dessa tog sig in i Sverige, vilket långt senare - 1946

och 194 7 - gav upphov till diplomatiska kontroverser: Moskva 
påstod att finska myndigheter efter undertecknandet av vapen
stilleståndet direkt överlämnade grupper av sovjetmedborgare 
till svenska myndigheter. 

Svenska polisrapporter som utlänningskommissionen fick ta 
del av visade dock endast att finnarna hösten 1944 förde ryska 
krigsfångar upp mot den svenska gränsen, varefter dessa själva 
tog sig över till Sverige. Möjligen spelade en hemlig finsk "etapp
organisation", som man senare fick kännedom om inom utlän
ningskommissionen, en roll i detta sammanhang. Enligt svensk 
uppskattning hade 496 av de i Finland saknade sovjetryska 
krigsfångarna kommit till Sverige. Bara därigenom var alltså 
nytillströmningen hösten-vintern 1944-1945 betydande. Dess-
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utom anlände ett antal ingermanländare som inte varit krigs
fångar utan värvade i den finska krigsmakten. 

I ett viktigt avseende var dock förutsättningarna från sovjetisk 
synpunkt annorlunda från slutet av 1944: en stor del av de 
kvarvarande eller nyanlända ryska flyktingarna i Sverige fanns 
inte i läger. Detta dikterade en ny sovjetisk taktik. Huvudkravet 
blev nu att få namn och adress till alla flyktingar, så att de kunde 
uppsökas och bearbetas en efter en. Till saken hör, att den tidvis 
generösa svenska informationen till den sovjetiska legationen 
om nyanlända flyktingar i stort sett upphörde under hösten 
1944. Detta ska ses mot bakgrund av att många av de flyktingar 
som nu anlände uppenbart undflydde sin egen regering. 

Att lämna ut listor över flyktingar till den sovjetiska lega
tionen var en mycket känslig fråga. I diskussioner med sovjetiska 
företrädare påpekades från svensk sida, att tyskarna tidigare 
under kriget kategoriskt förvägrats motsvarande förmån. 

Samtidigt var den svenska oron stark för att konflikter kring 
flyktingarna skulle skada Sveriges intressen. Vid statsrådsbered
ning i januari 1945 sammanfattar chefen för UD:s politiska 
avdelning, Eric von Post, att frågan om de sovjetiska flyktingar
na: 

"Allt som allt /var/ ett problem, som för mycket lång tid framåt 
kan överskugga de svensk-ryska förbindelserna, försvåra deras 
utveckling i gynnsam riktning och in konkretu leda till förfång 
för svenska intressen" 

Två svenska intressen som enligt von Post stod på spel var det 
eftersträvade handelsavtalet med Sovjetunionen och för energi
försörjningen viktiga leveranser av polskt kol. 

Regeringen beslutade nu att information om enskilda sovjeti
ska flyktingar, med undantag för balter, skulle lämnas ut. Dock 
skulle skydd ges personer som "deserterat från Röda armen eller 
aktivt deltagit i politisk eller militär verksamhet, riktad mot 
Sovjetunionen" samt sådana personers familjer. Det var alltså 
inte fråga om att ge skydd till alla som hotades av straff vid 
hemkomsten eller som själva inte ville uppsökas av ryska lega
tionen. 

Under våren 1945 sorterades den sovjetryska flyktingkolonin 
- numera lite mer än I 500 personer - utifrån dessa kriterier.
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Drygt hälften av dem - 784 flyktingar - fick namn och adress 
utlämnade till legationen. Ett stort antal av dessa var ingerman
ländare. 

Sovjetunionen sände en femton man stark repatrieringsdele
gation till Sverige. Uppdelade i mindre grupper reste sovjetiska 
ombud runt i bygderna under våren 1945. Därvid förekom "åt
skilliga obehagligheter", för att inte använda starkare uttryck. 
Den sovjetiska personalen tycks ofta mot avgivet löfte - ha 
hotat flyktingarna att om de inte reste hem frivilligt, skulle de 
inom kort bli utvisade, och då väntade svåra straff vid hemkoms
ten. Man gav flyktingarna intrycket att det förelåg ett svensk
sovjetiskt avtal, att alla flyktingar på det ena eller andra sättet 
- måste lämna landet. Med bryska metoder sökte man förmå
flyktingarna att skriva under ett papper där de förband sig att
resa tillbaka till Ryssland.

Minderåriga ingermanländare och andra ungdomar, som bod
de i svenska familjer, skrämdes upp och trodde att de nu var 
tvingade att åka hem. Incidenter förekom hos privata arbetsgiva
re, när repatrieringsdelegaterna sökte förmå dem att tvinga 
ingermanländare eller andra flyktingar bland deras anställda att 
träda fram. 

Flyktingarnas reaktioner var starka. De vägrade ofta att tala 
med legationens representanter, en del löpte till skogs. Somliga 
valde att byta bostad efter att ha blivit uppsökta. Många uttryck 
för förtvivlan möter i rapporterna. 

Notabelt är dessutom att det förekom att balter med anställ
ning i svenska familjer överraskande kallades till förhör med den 
sovjetiska legationens företrädare. Enligt de svenska besluten 
skulle legationen över huvud taget inte ha tillgång till sådana 
adresser. Även icke aviserade ingermanländare som bodde i 
privathem, liksom finska medborgare, fick påhälsning. 

Förhållandet understryker att legationen vid sidan av de upp
gifter den fick från svenska myndigheter bedrev egen kartlägg
ning av flyktingar. Det svenska medgivandet till uppsökande 
verksamhet på bred front våren 1945 gjorde det lättare att även 
bearbeta dem, den själv spårat upp. 

De ryska övertrampen föranledde UD att hota med att ingripa 
om inte en bättring skedde. Därmed fick dock saken bero. 

Efter att ha besökt flyktingarna lämnade den sovjetiska lega-
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tionen utlänningskommissionen en lista över 301 personer, vilka 
sades ha förklarat sig vilja återvända till Sovjet. Genast upptäck
tes dock namn på flyktingar, som klagat över ryssarnas påtryck
ningar och inte alls ville resa hem. 

Den svenska uppföljningen resulterade i åtskilliga strykningar 
på listan. Cirka 180 personer återstod - mindre än en fjärdedel 
av de aviserade - vilka förbereddes för hemtransport genom att 
överföras till Lismalägret. 

Den svenska kontrollen över denna repatrieringsoperation fö
refaller att i vissa avseenden ha varit bättre än vid den stora 
repatrieringen i oktober-november 1944. Flyktingarna fick en 
sista chans att ångra sig, och i princip överfördes ingen av de 
aviserade till Lisma utan att för svensk myndighet ha bekräftat 
sin vilja att resa hem; det kan dock inte uteslutas, att vissa 
flyktingar efter påtryckning från legationen begav sig direkt till 
Lisma, utan att ha någon ny kontakt med svenska instanser. 
Och väl anlända till detta läger, var de under en form av sovje
tisk kontroll. Särskilt de som tidigare inte befann sig i svenskled
da läger kan ha haft problem med att ta reda på vilken den 
svenska inställningen egentligen var. Vissa flyktingar vände sig i 
sin nöd till svenska privatpersoner, men även bland dessa kunde 
naturligt nog finnas osäkerhet om vilka regler som gällde. 

Sommaren 1945 summerades, att genom den individuella be
arbetningen och andra åtgärder hade ytterligare cirka 1200 
ryssar lämnat Sverige. Sammanlagt inklusive repatrieringen i 
oktober-november 1944 - var antalet hemresta uppe i knappt 
2300. 

Frågan om ingermanländarna 

Repatrieringen var dock ingalunda avslutade. Uppsamlingslägret 
i Lisma lades ned först på hösten 1946. Särskilt utdragen blev 
frågan om ingermanländarna. Utrikesminister Unden förordade 
på hösten 1945 att alla bland dem, som inte kunde styrka en 
aktiv insats mot Sovjet, skulle återlämnas till Finland. Detta 
borde enligt Unden ske "successivt och individuellt", vilket 
syftade till att undvika den uppståndelse som den förestående 
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utlämningen av baltisk och annan militärpersonal uppenbart 
skulle orsaka. Justitieminister Herman Zetterberg förordade 
dock en generösare hållning. 

Efter ett utdraget spel blev regeringens beslut i juni 1946, att 
hela gruppen av ingermanländare skulle få stanna. Särskilda 
omständigheter ansågs nu nämligen "genomgående" föreligga. 

Det råder knappast något tvivel om att det som åsyftades var 
utvecklingen i Finland - det tänkta mottagarlandet om inger
manländarna tvingades lämna Sverige. 

Tecken på en skärpning av den finska repatrieringspolitiken 
mot ingermanländare hade inrapporterats redan ii bö11jan ::av 
hösten 1945. Ett par månader senare redovisades i utlännings
kommissionen undersökningar byggda på samtal med både flyk
tingar och befattningshavare i Finland. Slutsatsen blev, att den 
finska statspolisen numera var "helt kommunistisk". Den slutli
ga omvandlingen kom under senare delen av sommaren 1945. 
Statspolisen häktade personer på lösa grunder. Kommunister 
företog husundersökningar, de inte hade laglig rätt till, utan att 
ordnings- eller kriminalpolisen vågade ingripa. Till och med vissa 
finska medborgare. de flesta före detta tsarryssar, hade utläm
nats till Sovjet. 

Vidare hade beväpnade röda garden börjat bildas omedelbart 
efter vapenstilleståndet. Efter önskemål från "visst håll" inom 
det finska högkvarteret hade frontkämpar, skyddskårsmän med 
flera, däribland många socialdemokrater, svarat med att bilda en 
"etapporganisation", som vid behov skulle rädda folk till Sveri
ge. Denna hade redan använts för att föra över balter, ingerman
ländare och karelare. 

Dessa rapporter fick konsekvenser för de svenska myndighe
ternas bedömning av flyktingfrågan. De ingermanländare som 
avvisades från Sverige till Finland deporterades enligt uppgift 
vidare till Sovjet. Flyktingarna själva sade sig frukta att antingen 
utlämnas eller råka ut för en kommunistisk mobb, som stormade 
fängelserna. Den sammanfattande bedömningen var, att inger
manländarna "gå ett mycket ovisst öde till mötes", om de sändes 
tillbaka till Finland. 
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Avslutande reflektioner 
kring svensk flyktingpolitik 

Från en synpunkt handlar Sveriges flyktingpolitik om landets 
relationer till enskilda individer av främmande nationalitet. 
Detta ger denna politik annorlunda egenskaper än politik som 
rör aggregerade storheter

1 
som militär materielanskaffningspoli

tik. Eftersom olika enskilda eller grupper av flyktingar under det 
andra världskriget hade olika bakgrund och problem

1 
var det 

svårt att i förväg lägga fast riktlinjer för hur de skulle behandlas. 
Av riksdag eller regering formulerade långsiktiga beslut var ofta 
endast politikens preliminärer. Den egentliga flyktingpolitiken 
tillkom när normerna mötte enskilda eller grupper av flyktingar

1

och det bestämdes vilka som definierades som exempelvis poli
tiska flyktingar. Att genomföra eller tillämpa politiken var att 
skapa den. 

Det betyder inte att handläggande flyktingmyndighet också 
formulerade politiken. Något sådant var uteslutet i så känsliga 
frågor som det gällde här. Men metoderna för styrning av för
valtningen anpassades efter flyktingpolitikens egenart. En ofta 
använd teknik var att utlänningskommissionen förde typfall av 
flyktingar till regeringen för avgörande. Dess beslut var sedan 
prejudicerande för den fortsatta sorteringen. Likheten med 
rättssystemets sätt att arbeta är påfallande. Den bottnar i att 
även flyktingpolitik från en synpunkt är en fråga om att sortera 
individer i förhållande till normer. 

En annan teknik var att från regeringsnivå ge fortlöpande 
direktiv till handläggande myndighet om på vilket sätt de all
männa riktlinjerna skulle tolkas i en ny situation. Sådana direk
tiv var ofta muntliga. 

Dessa drag hos flyktingpolitiken
1 
vilka gjorde den synnerligen 

flexibel och snabbföränderlig, måste beaktas av den som forskar 
kring den. Det har i detta fall visat sig nödvändigt att gå in i 
handläggande myndighets arbete med flyktingarna för att hitta 
den verkliga politiken. Mera varaktiga normer om flyktingar och 
politiskt flyktingskap säger rätt lite. Att avgörande beslut ofta 
endast meddelades handläggande myndighet muntligt tvingar 
forskaren att leta efter indirekta spår eller senare dokumentaris
ka omnämnanden. 
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Från en annan synpunkt handlade flyktingpolitiken om Sveri
ges förhållande till främmande makt, i första hand flyktingarnas 
hemländer. Att flyktingpolitik var utrikespolitik var ju mycket 
framträdande i detta fall. Många gånger ställdes i myndigheter
nas debatt utrikespolitiska intressen mot inre säkerhets-, ord
nings- och rättsintressen. 

Det är i sammanhanget slående att den utrikespolitiska flyk
tingpolitiken inte behövde vara identisk med den som tillämpa
des mot flyktingarna själva. Vid ett tillfälle hösten 1945 fram
höll utrikesminister Unden, att det var fördelaktigt att bevara de 
allmänna kriterierna för politiskt flyktingskap oförändrade, ef
tersom de skulle visas upp utåt. Men det hindrade inte att 
riktlinjerna för tillämpningen kunde göras mera generösa, un
derförstått hoppeligen utan att Sovjet fick reda på det. 

Utrikespolitisk flyktingpolitik låg med andra ord ofta på en 
högre abstraktionsnivå, var mera en fråga om deklarerade princi
per, medan politiken mot flyktingarna själva fordrade ett ställ
ningstagande till varje individ. Inget hindrade därför att flyk
tingpolitikens två delar i viss mån kunde utvecklas i egna banor, 
och man får inte gå i fällan att dra slutsatser om den ena utifrån 
kunskap om den andra. 

Sammanfattningsvis får man säga, att Sverige under det andra 
världskriget gav Sovjet goda möjligheter att bedriva en aggressiv 
repatrieringspolitik i vårt land. Som viktigaste inslag i denna 
framstår rysslägren, i vilka den sovjetiska staten hade en stark 
ställning, själva genomförandet av massrepatrieringen hösten 
1944 samt utlämnandet av ett stort antal flyktingars namn och 
adress våren 1945, vilket ledde till sovjetisk bearbetning av dem 
en efter en. 

Samtidigt sattes gränser för den sovjetiska framfarten genom 
att ryssar tilläts avvika från lägren under större delen av kriget 
och genom att vissa flyktingars identitet inte röjdes under våren 
1945. Det faktum som framhålls i de svenska officiella doku
mentens beskrivning av politiken mot sovjetryssarna - att de 
flesta inte utsattes för formliga beslut om avhysning från landet 
- kan bekräftas. Men det framstår som bara en sida av en
sammansatt politik.

Särskilt under hösten 1944 och större delen av 1945 var flyk
tingfrågan - som alltså rörde såväl ryssar som balter - ett 
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frostigt avsnitt av de svensk-sovjetiska relationerna. De åter
kommande attackerna mot Sverige i sovjetisk press var hårda, 
tongångarna i diplomatiska kontakter med svenska företrädare 
stundom kärva eller rentav hotfulla. Flyktingproblemet har där
för sin plats i studiet av de svensk-sovjetiska förbindelserna 
under och efter det andra världskriget. 

En fråga som därvid måste ställas är om flyktingrepatrieringen 
endast var ett mål från Kremls synpunkt. Var den inte också ett 
medel? I den brittiska diplomatiska rapporteringen från Stock
holm vid denna tid betonas, att Sovjetunionen använde flyk
tingarna för att sätta närbelägna länder under tryck, för att hos 
dem skapa osäkerhet och ett behov av att även i andra frågor gå 
sin mäktige granne till mötes. 

Kanske ska man i den sovjetiska repatrieringskampanjen i det 
andra världskrigets slutskede även se en uppåtstigande militär 
supermakts strävan att meddela omvärlden att nya maktrela
tioner skapats, och att denna omvärld gjorde klokt i att anpassa 
sig efter dessa. 
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Irak mellan två krig 

Ingegerd Bauder 

Inledning 

I juli 1987 antog FN:s säkerhetsråd resolutionen nr 598, som 
krävde omedelbart eld upphör och militärt tillbakadragande för 
Iran och Irak till internationellt erkända gränser. Iran godtog i
juli 1988 plötsligt resolutionen, ett år senare. Irak hade redan 
tidigare förklarat sig villigt att följa resolutionen om Iran gjorde 
sammaledes. Men fredsförhandlingarna mellan Iran och Irak 
körde fast. Framför allt kunde inte de båda staterna enas om 
gränsdragningen vid floden Shatt al-Arab. FN-resolutionen om 
internationellt erkända gränser, som grund för förhandlingarna, 
innebar för Irak 1937 års gränser. Men enligt Iran gällde 1975 
års, det sk Alger-fördraget. Irak hävdade att avtalet från 1975, 
som reglerade gränsen längs Shatt al-Arab var ogiltigt. Tvisten 
varade fram till 1990, då Irak efter sin ockupation av Kuwait 
plötsligt erbjöd fred på Irans villkor. 

Irak ansåg att landet gått segerrikt ur kriget mot Iran, vilket 
Saddam Hussein inledde 1980. För Irak innebar det ca 300000 
döda, många fler sårade, krigsinvalider, änkor och föräldralösa 
barn. De ekonomiska förlusterna var svåra att uppskatta, men 
beräknades till i genomsnitt 5-6 miljarder dollar per år. Kriget 
ledde till att pågående utvecklingsprojekt stoppades och Irak 
förlorade stora summor i uteblivna oljeinkomster pga minskad 
produktion, materiell förstörelse samt höga militära utgifter. 
Landet hade vid krigsutbrottet en stor valutareserv, som krymp
te och förbyttes till en utlandsskuld beräknad till 100 miljarder 
dollar år 1989. 

Irak var alltså i trängande behov av fred och återuppbyggnad. 
Den 2 augusti 1990 gick Irak med militära styrkor över grän

sen till Kuwait och ockuperade hela landet. Den 17 januari 1991 
gick FN-alliansen till motanfall. Efter en dryg månads bomb-
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offensiv, som bl a tillfogade infrastrukturen stora skador, genom
fördes en markoffensiv som på fyra dygn ledde till att Iraks 
offensiva förmåga var krossad. Under april tvingades Irak accep
tera ett vapenstilleståndsavtal med bl a hårda ekonomiska vill
kor. 

Det snabba och överraskande händelseförloppet har fött ett 
antal frågor om krigets förspel och dess följder, exempelvis: 

- Varför gick Saddam Hussein till angrepp mot Kuwait i ett läge
då landet behövde byggas upp igen efter det blodiga kriget
mot Iran? Hade han inte föreställt sig att han skulle kunna
mötas av ett enigt FN och en övermäktig militär koalition?

- Hur kunde Saddam hålla sig kvar vid makten, trots förkros
sande militära nederlag? Hur lång tid tar det tills han avlägs
nas?

- Finns det, om och när Saddam försvinner från scenen, förut
sättningar för en uppbyggnad av Irak och för fredliga relatio
ner med staterna i regionen?

Dessa frågor, vilka berör krigets förspel, förlopp och följder, 
kommer jag att behandla i en kommande uppsats. 

Syftet med denna uppsats är inte att ge svar på sådana 
komplexa frågor, utan att ge faktaunderlag i form av beskriv
ningar av Iraks politiska och ekonomiska utveckling under två 
krig, av historiskt arv och av vissa viktiga relationer i regionen. 
Följande frågor kommer främst att behandlas: 

- Vilka naturliga resurser hade Irak för att bygga upp landet
efter nästan åtta års krig mot Iran?

- Vilka ekonomiska planer presenterade president Saddam
Hussein för landet?

- Före revolutionen i Irak 1958 var det den monarkistiska fa
miljen och jordägarearistokratin, som var både styrande och
den ekonomiska eliten. Hur såg den nya ekonomiska elit ut
som uppstod sedan landet blivit republik och hur växte den
sig stark?

- Hur är den republikanska statsapparaten uppbyggd? Hur ser
statens och partiets ideologiska fundament ut?
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- Staten kontrollerar medborgarens liv från födsel till död. Med
vilka medel sker det?

- Både Irak och Kuwait har tidigare tillhört Osmanska riket.
När detta föll samman delade segrarna i första världskriget
upp landet efter sina önskningar. Speciellt Storbritannien och
Frankrike agerade. Hur påverkades länderna i Mellan-Östern
av denna uppdelning? Har Kuwait-krisen den historiska bak
grund som framföres av Saddam Hussein?

Källor 

The Cambridge Encyclopedia of The Middle Bast and North 
Africa (1988), är ett stort uppslagsverk som analyserar Mellan
östern och Nordafrika från förislamsk tid till nutid. 1 

I boken "The Iran-lraq War - New Weapons, New Conflicts" 
(1983), redigerad av Chirin Tahir-Kheli och Shaheen Ayubi, 
analyseras kriget ur olika vinklar.2 

Jan Hjärpe behandlar islam i två böcker. Den första boken 
"Islam - lära och livsmönster" (1979) ger en systematisk redo
görelse för de tankar och beteenden som kännetecknar islam. 
Hjärpe behandlar islam som praxis och föreställningsvärld, vilka 
frågeställningar, teologiska och betendemässiga, som brukar ses 
som väsentliga i islam. 3 I den andra boken "Politisk islam" 
(1980) förklarar författaren vad som menas med politisk islam. 
Islam uppfattad som ett socialt, politiskt och ekonomiskt sy
stem. 4 

Sociologen Bassam Tibis bok "Arab Nationalism" (1981), för
klarar hur arabnationalismen vuxit fram i Mellan-Östern och 
Nordafrika.5 I boken "Der Islam und das Problem der kulturel
len Bewältigung sozialen Wandels" (1985), förklarar han islams 
inverkan på kulturen och samhällslivet i muslimska länder.6 I 
Frankfurter Allgemeine (9/21991), diskuterar han bl a det ara
biska språket och hävdar att det användes som ett "retoriskt 
berusningsmedel" av de islamiska ledarna när de talar till sina 
undersåtar.7

Jon Kimche, vars bok "Mellanöstern 1914-1970" bygger på 
då nya källor bla dokument från brittiska regeringsarkiv (1971) 
och arabiska handlingar från Israels statsarkiv. 8 
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Ingegerd Bauders "Kriget mellan Irak och Iran" (1988), analy
serar bakgrunden till kriget samt förloppet.9 

Sune Persson, "Palestinakonflikten" (1984):I boken hävdar 
författaren att konflikten i grunden är en kamp om det palestin
ska territoriet. 10 

Åke Ringberg, "Blodet i Beirut" (I 987). Författaren anser att 
den inre konflikten i Libanon har vidare dimensioner dels ge
nom att den palestinska frågan inte är löst och dels genom 
revolutionen i Iran som gjorde islam till en politisk och social 
maktfaktor.11

J. Guillou och M. Stagh, "Irak det nya Arabien" (1976), 
förklarar Iraks utveckling till en modern stat. 12

Majid Khadduri, "Republican Iraq" (1969), studerar Iraks 
politik sedan revolutionen 1958. 13

Kommitten mot repression och för demokratiska rättigheter i 
Irak (CARDRI) "Saddam's Iraq" (1986), är en kritisk analys. 14 

Våldet och förtrycket i Irak analyseras även av författaren Samir 
al-Khalil i boken "Republic of Fear: Saddam's Iraq" (1989).15

P. Salinger och E. Laurent, "Guerre du Golfe. Le Dossier"
(1990), i boken lägger författarna fram bevis på att Irak hade fått 
löfte om USA:s neutralitet om Irak annekterade Kuwait. 16 

Richard Falk professor i internationell rätt vid Princeton-uni
versitet, USA diskuterar i en artikel "UN being made tool of 
foreign policy" 17 (1991) säkerhetsrådets resolution 678, som 
bemyndigar USA att föra krig mot Irak. 

Bauder, Ingegerd, Manus till boken: Minoriteter i Iran publice
ras hösten 1991. Boken behandlar Irans historia samt dess mino
riteter.18

Jervas, Gunnar, FN och en ny världsordning, (1991). 19

Materialet till uppsatsen är ovan nämnda författares arbeten 
samt annan littertur, som behandlar politik och ekonomi i Irak 
och dess grannländer. Framför allt har jag använt mig av tidning
ar och tidskrifter, samt material från Foreign Broadcast Informa
tion Service Washington, DC, som bevakar politiska och ekono
miska händelser i Mellanöstern och officiella meddelanden och 
material från ländernas regeringar samt ett antal intervjuer. 
USA:s och Washingtons officiella byrå, Foreign Broadcast Infor
mation Service (FBIS), är uppdelad i olika avdelningar, t ex för 
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Mellanöstern och Sydasien. Byrån samlar in radio- och tele
gramuppgifter i form av olika officiella kommunikeer och med
delanden, som t ex Saddam Husseins tal. The Middle East Jour
nal utkommer med fyra nummer årligen, och utges av The 
Middle East Institute i Washington, DC. International Journal 
of Middle East studies utges fyra gånger om året av The Middle 
East Studies Association of North America, och med stöd av 
Middle East Center, University of Utah. The Middle East Re
port (MERIP) är en vetenskaplig tidskrift som utkommer med 
sex nummer årligen i USA. Ofta användes en marxistisk-materi
alistisk forskningsansats i analyserna. Middle East International, 
London utkommer var 14:e dag och utgivare är Lord Mayhew 
och Denis Walters MP. The Middle East Magazine utges av 
International Communications, London, och utkommer varje 
månad. The Middle East är även den månatlig och utges i 
London av IC Publications Ltd. 

Teheran Times utkommer i Teheran och är språkrör för Raf
sanjanis regim. Kayhan utkommer i Teheran och för fram den 
radikala falangens åsikter. Andra tidningar och tidskrifter som 
jag använt mig av är så kända att de inte behöver någon närmare 
presentation, bl a tidskrifter: Internationella Studier (Stock
holm), Newsweek (New York), Time Magazine, (New York). 
Tidningar: The Guardian (London), Los Angeles Times (Los 
Angeles), New York Herald Tribune (New York), New York 
Times (New York). The Times (London), Washington Post 
(Washington DC.) 

Personliga samtal: 

Abdallah Ali Abdallah al-Kadhafi, protokollchef, utrikesminis
teriet Libyen. 
Nadimi Wamid, professor i statskunskap vid universitetet i 
Baghdad. 
Franqois Burgat, professor vid Institutet för Nordafrika- och 
Mallanösternstudier, Marseilles. 
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Den ekonomiska sektorn 

Ekonomin 1988-1991 

Irak hade stora ekonomiska förutsättningar pga gynnsamma 
möjligheter till en bred och allsidig utveckling av näringslivet. 
Landet är rikt på olja och naturgas och har även omfattande 
mineraltillgångar, vatten och jordbruksresurser. Irak har en be
folkning som är förhållandevis välutbildad. 20 

De ambitiösa utvecklingsplanerna återupptogs direkt efter 
vapenstilleståndet med Iran i augusti 1988. Prioriteringen gjor
des på återuppbyggnad och utbyggnad av oljesektorn i syfte att 
finansiera en diversifiering av ekonomin genom satsning i indu
stri och jordbruk. Landets jordbruk skulle tillsammans med 
industrin erhålla 42 procent av investeringarna. I syfte att effek
tivisera ekonomin försökte Iran till en viss del även demokratise
ra det politiska livet och liberalisera landets näringsliv genom 
avreglering och privatisering. Irak hoppades att delar av impor
ten och investeringsbehoven skulle finansieras med medel från 
"Offshore fonds". Det vill säga utomlands ackumulerade priva
ta tillgångar. Ar 1988 öppnades den irakiska ekonomin för ut
ländska investeringar, vilka uppmuntrades med skattelättnader 
och rätt till hemtagning av vinster. Tills vidare tilläts endast 
kapital från arabiska länder investeras i Irak. Utländska investe
rare drog sig för investeringar i landet enär ekonomiska brott 
bestraffades med döden. I Egypten fanns en utbredd misstro mot 
Saddam Husseins Irak. Det hade sin grund i att egyptiska gästar
betare, vilkas kroppar sändes hem från Irak, bragts om livet pga 
att de försökt sända hem mer pengar än vad valutarestriktioner
na tillät.21 

Den offentliga sektorn skulle i fortsättningen svara för den 
tunga och strategiska energin, samt mineral och försvarsproduk
tionen. Denna sektor underställdes ett nytt ministerium; Minis
teriet för Industri och Militär Industrialisering. Minister är Sad
dam Husseins svärson Hussein Kamil Majid.22

Den lätta industrin däremot skulle privatiseras. Statsägda fö
retag inom tillverkningsindustrin skulle säljas ut eller bli sam
ägda företag. Det statsägda jordbruket skulle avvecklas. Statens 
innehav av jordbruksmark arrenderades ut eller såldes till in-
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hemska eller utländska intressenter under förutsättning att jor
den användes till jordbruksareaL 

År 1988 hade 47 statliga företag och 220000 hektar statlig 
jord sålts eller arrenderats ut till privata intressenter. Den ko
operativa sektorn hade övertagit 6 procent och den privata 14 
procent av landets totalimport, som ett resultat av utrikeshan
delns avreglering.23 

Efter krigsstilleståndet 1988 ökade utrikeshandeln i takt med 
de återupptagna utvecklingprogrammen. Exporten uppgick 
1988 till 13,3 miljarder dollar. Trots försöken till diversifiering 
och industrialisering svarade fortfarande råoljan för 98 procent 
av den totala exporten. Importen 1988 uppgick till 14,1 miljar
der dollar. Viktigaste importvaror var försvarsmateriel, maskiner 
och livsmedel. Importen av försvarsmateriel år 1990 beräknas till 
4,0 miljarder dollar. Livsmedelsimporten samma år uppgick till 
3,0 miljarder dollar. Hälften av livsmedelsimporten kom från 
USA och hälften från Turkiet. Hela importen för 1990 beräkna
des uppgå till 11,0 miljarder dollar. Iraks viktigaste handelspart
ner före det ekonomiska embargot var USA, Sovjetunionen, 
Turkiet och Italien. 24 

Den ekonomiska eliten - entreprenörerna 

De personer som hade kontakt med högre stats- och partifunk
tionärer kunde lätt starta företag och då framför allt inom en
treprenörsektorn. Inte förvånande var det inom denna sektor 
som den nya överklassen uppstod. Om man hade kontakter stod 
staten för kapital och maskiner samt tillhandahöll råvaror till 
subsidierade priser. Även teknisk expertis för konsultation till
handahölls. 

I en undersökning, som Mellanöstern-forskaren Hanna Batatu 
utförde strax före revolutionen 1958, analyserade han de rikaste 
familjernas verksamhetsområden exkl jordbruk (Politiker och 
statstjänstemän berördes inte av undersökningen). Han fann att 
de var verksamma inom handel, fastigheter, banker, försäkrings
bolag, service (hotel och biograf) och tillverkningsindustrin. Av 
de 23 rikaste familjerna identifierade Batatu bara tre som entre
prenörer och bland dem var entreprenörverksamheten en sekun
där verksamhet. 25 
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Efter revolutionen undanhölls de nya kontrakten för de pro
monarkistiska familjerna. De förlorade även sin höga sociala 
rang och många av dessa familjer flydde utomlands eller smugg
lade ut sina förmögenheter. 

I en undersökning som forskaren Isam al-Khafaju presentera
de i slutet av 1980-talet, som omfattade 75 familjer med förmö
genhet över 15 miljoner irakiska dinarer, visade det sig att 
familjerna bestod av 31 entreprenörer, 27 industriidkare och 17 
som hade sin huvudsakliga verksamhet inom service och distri
bution. Detta var dock inte en fullständig förteckning över alla 
rika familjer i Irak, enär jordägarna saknades. Politiker och stats
tjänstemän var inte heller inkluderade fastän de hade berikat sig 
genom sina positioner i samhället. Politikerna har ofta erhållit 
nyckelpositioner inom de transnationella bolagen, som varit 
verksamma inom Irak. Medlemmarna av revolutionsrådet och 
Baath-partiet samt Saddam Husseins släkt har genom sin ställ
ning skaffat sig stora förmögenheter.26 

Att entreprenörerna utgjorde 41 procent av de 75 rikaste 
familjerna visar att en ekonomisk förändring ägt rum i samhället 
efter 1958 års revolution. Den ledande överklassen under den 
monarkistiska tiden var kopplad till det feodala jordägandet och 
de verksamheter som kompletterade detta. Överklassens sam
mansättning efter 1958 års revolution var däremot helt annor
lunda.27 

Bland de 31 entreprenörerna var majoriteten sysselsatt inom 
konstruktionsverksamhet. Två av dessa entreprenörer försåg de 
statliga och privata sektorerna med transporter och var nära 
kopplade till byggnadsindustrin. Flera av entreprenörerna anli
tade ingenjörsfirmor som konsulter. Sedan oljeboomen 1973 
hade en del av dessa företag expanderat och var verksamma i 
länderna kring Persiska viken eller hade blivit agenter för de 
transnationella företagen i området. De stora entreprenörerna 
skaffade sig stora inkomster genom att överlåta sina licenser på 
mindre företag eller sälja de maskiner som de importerade på 
sina licenser. Det fanns ett stigande antal entreprenörer som 
investerade sina vinster i industriprojekt. Andra ägde industrier 
med mer än 500 anställda. Små entreprenörer utan kontakter 
med statsfunktionärer eller Baath-politiker var hänvisade till 
banker, köpmän eller ockrare när de behöver kapital. Dessa 
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finansiärer försåg dem med kapital till finansiering mot 40-50 
procent av kontraktens bruttovinster. 28

Under monarkin före 1958 års revolution tillhörde de under
sökta entreprenörerna medelklassen. De var delägare i företag 
med mindre än tio anställda, officerare av lägre grad eller tillhör
de lägre medelklassen som statsanställda. En del gick inte att 
spåra till denna period. Strax före Baath-partiets övertagande av 
makten 1968 visade en undersökning att 12 entreprenörer i den 
undersökta gruppen avancerat socialt och ekonomiskt. De till
hörde nu överklassen. Nio stycken fanns inom medelklassen, tre 
lägre medelklassen medan fem fanns inom den informella sek
torn. Det mest slående var att bland överklassen minst 16 pro
cent av entreprenörerna inte haft något fast arbete ett decenni
um tidigare. Det visade sig att 45 procent av dem kom från 
mycket anspråkslösa förhållanden och lyckats avancera ekono
miskt samt kommit att tillhöra överklassen. De hade skaffat sig 
en stor förmögenhet tack vare sina goda förbindelser med regi
men.29 

Goda förbindelser med den styrande eliten inom Baath-parti
et visade sig vara nyckeln till framgång. Flera av dem var för
bundna med de politiska ledarna genom familjeband. Åtta av 
dem var förbundna genom familjeband med äldre politiska leda
re. Sju av dem kom från den härskande elitens familjeklan. Sex 
andra hade affärsföretag tillsammans med personer ur den sty
rande eliten. Två var tidigare ledare inom det styrande partiet. 
Fyra tillhörde familjer som traditionellt haft förbindelser med 
partiet eller släktingar inom det. Det fanns två sätt att avancera 
socialt. Ett var att tidigare varit underentreprenör och haft 
personliga eller ekonomiska förbindelser med inflytelserika par
timedlemmar och gradvis lyckats lägga under sig fler och fler 
licenser och kontrakt och på så sätt avancera till överklassen. 
Det andra sättet var att genom familjerelationer med Baath
partiets högsta ledare kunna ta ett språng från ingenting och 
plötsligt etablera sig som storentreprenör. Detta skedde framför 
allt efter revolutionen 1968 och är utmärkande för Saddam 
Husseins familj. 

Entreprenörernas hemort var intressant att studera. Av de 31 
rikaste kom 15 från provinserna al-Anbar och Saladdin. al-An
bar nordväst om Bagdad var hemort för de Baath-politiker och 
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militärer, som var huvudpersoner inom regimen åren 1963-
1968. Saladdin-provinsen norr om Bagdad är hemort för den 
grupp som spelade huvudrollen och varit den styrande eliten 
sedan revolutionen 1968. Provinshuvudstaden Takrit är Saddam 
Husseins hemort. De sju entreprenörerna i undersökningen som 
hade lägst social ställning kom från Takrit och de visade den 
största sociala rörligheten, då de stigit från ingenting upp till 
överklassen efter det att Saddam Hussein kommit till makten. 
Beträffande entreprenörerna från al-Anbar steg de sakta men 
säkert under 1960-talet upp till överklassen.30 

Den privata industrin 

Mot den privata industrin var staten lika generös som mot 
entreprenörssektorn. Lagar och direktiv som utformades försåg 
den privata industrisektorn med råvaror och halvfabrikat från de 
statsägda företagen samt lån med låga räntor från statliga ban
ker. Staten beviljade även den privata sektorn omfattande befri
elser och skattelättnader. 

En del av industriföretagen behövde inte bidraga med eget 
kapital för att starta industrier. Industribanken beviljade lån för 
byggnadsindustriprojekt upp till 80 procent av totalkostnaden. 
Inom annan industriverksamhet gavs lån på 40 procent av total
kostnaderna i de tre viktigaste provinserna och 60 procent i de 
övriga. Men en industriidkare kunde överdriva de beräknade 
kostnaderna för ett projekt och erhålla lån som täckte hela 
kostnaden. Andra tillverkare upprättade hopsättningsfabriker 
till vilka de importerade halvfabrikat. Då de färdiga produkterna 
klassificerades som inhemsk tillverkning kunde producenten dra 
fördel av en mångfald skattelättnader och andra förmåner. Ge
nom sådana metoder skördade den privata industrisektorn stora 
vinster från regimens industrialiseringsstrategi. Under 1970-ta
let och fram till Kuwaitkrisen konsoliderade de tidigare etable
rade industrierna sina ställningar. Flera hundra små företag och 
hundratals företagare klättrade upp till en social ställning som 
stora industriledare. Medan det traditionella mönstret med ar
betsintensiva företag ännu var rådande har nya trender mer och 
mer börjat utvecklas och nya högteknologiska industrier uppen
barat sig. 31 
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Iraks industriella utveckling har varit snabb tack vare inkoms
terna från oljeexporten som finansierat investeringarna. Landets 
industrialiseringsambition har underlättats av att Irak har en 
relativt välutbildad och köpkraftig befolkning som fungerar som 
såväl arbetskraftreserv som hemmamarknad för den inhemska 
industriproduktionen. 

Med undantag för stålverken har satsningen i första hand 
inriktats på förädling av landets naturtillgångar till halvfabrikat 
för export och för inhemsk industriell användning. Basindustri
erna producerar bl a tackjärn, stål, cement, svavelsyra, fosfater, 
raffinerade oljeprodukter, smörjoljor, halvfabrikat i plast och 
konstgödsel. På grund av brist på inhemska industriella avnäma
re och lämpliga exportmarknader har kapacitetsutnyttjandet 
och lönsamheten varit otillfredsställande. Tillverkningsindu
strin omfattar produktion av läkemedel, elektriska apparater, 
kablar, hopsättningsfabriker för bilar, lastbilar och bussar. 32 

Industriägarna 

Den privata industrin är lika beroende av staten som vad entre
prenörerna är. Detta beroende är indirekt och statens subsidier 
är mindre personliga. Under en brutal diktatur som Iraks kan 
ingen företagare visa minsta tecken på opposition mot regimen 
utan att mista sitt företag. Företagare som inte visade lydnad 
mot regimen utsattes för konfiskation, arresterades eller utsattes 
för tortyr och t o m  lönnmördades. 

När I O 000-tals persiska shiiter, vilka levt länge i Irak, under 
konflikten med Iran i början av 1980-talet deporterades till Iran 
för att de inte skulle stödja oppositionsrörelser i Irak, blev många 
av dem av med sina fabriker och egendomen konfiskerades och 
såldes. Frånsett dessa har inte under Baath-regimen någon en
skild egendom blivit nationaliserad. 33

Industriföretagarna har inte visat lika stor social rörlighet som 
entreprenörerna, kanske beroende på att det tar mycket längre 
tid att bygga upp ett industriföretag än en entreprenörverksam
het. Av dessa skäl har företagarna med kontakter inom Baath
partiet ännu inte lyckats nå upp till överklassen ekonomiskt och 
socialt. 

Av de 75 familjerna i undersökningen var 27 industriföretaga-
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re. Av dessa hade endast två kommit från den lägre medelklas
sen eller varit verksamma inom den informella sektorn under 
1960-talet. Utmärkande för dessa båda var att de hade avancerat 
pga att de tillhört Baath-partiets kadrar. Tjugo familjer tillhörde 
redan överklassen under 1960-talet fast de inte fanns bland de 
allra förmögnaste familjerna. De resterande fem kom från me
delklassen och hade dragit fördel av politiska och personliga 
band för att skaffa sig licenser, krediter, bistånd och andra 
ekonomiska lättnader. Kompanjonskap med politiskt inflytelse
rika personer är ett välbekant tillvägagångssätt för en genväg 
som leder till framgång. Två av de undersökta familjerna före
kom redan i Batatus undersökning 1958 och hade redan då en 
förmögenhet på mer än en miljon irakiska dinarer. Ett annat 
tecken på kontinuitet bland industrimännen var att de har varit 
mindre beroende av geografiska, etniska och sekteristiska förhål
landen. När det gällde de rikaste industrifamiljerna har tio styc
ken sin geografiska hemvist i Bagdad, fyra i Monsul och fem 
kommer från al-Anbar.34 

En del industrimän från Takrit med förbindelse med Saddam 
Husseins familj har funnit ett billigt och enkelt sätt för tillträde 
till industrin. De gräver upp sand och grus med grävmaskiner 
inköpta med subsidier från staten och behöver inget eget kapital 
eller expertkunnande. De gjorde stora vinster genom försäljning 
till byggnadsentreprenörer. 

Byggnads- och tillverkningsindustrin var de två mest dynamis
ka grenarna inom den irakiska ekonomin. Där fanns den mest 
dynamiska delen av iranska överklassen. Därutöver fanns omfat
tande affärsverksamhet inom handeln, transporter, fastigheter 
och service. Irak förblir dock ett U-land med deformerade kapi
talistiska marknader. Det fanns många svarta-börs-hajar, smugg
lare och spekulanter, som skördade stora förmögenheter trots de 
svåra straff som drabbade dem som ägnade sig åt "ekonomisk 
brottslighet". 

Korrupta byråkrater fanns inom all byråkrati. En del av dem 
kunde ackumulera stor rikedom fast de inte automatiskt räkna
des in bland överklassen. Den högsta byråkratin under monarkin 
blev jordägare och kom att tillhöra överklassen pga det feodala 
förhållande som då var förhärskande. Nu däremot investerade 
de korrupta byråkraterna sina pengar i affärsverksamhet. Det 
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samma var tillämpligt på de högsta ledarna inom det religiösa 
shiia-samfundet, vilka erhållit väldiga belopp från sina anhänga
re i form av donationer och religiösa skatter. De investerade sitt 
kapital framför allt i fastigheter. 35 

Överklassfamiljerna 

Familjen al-Majid (Houd, Jasim, Hashim och Ghanim) är kon
struktions- och byggnadsentreprenörer. De äger Eastern W eld ed 
Mesh-fabriken, vilken har ca 500 anställda. Familjen kommer 
från provinsen al-Anbar och har varit etablerad sedan 1952. 
Andra industrientreprenörer har blomstrat sedan 1970-talet. En 
sådan entreprenör är Nuri Bilal, en shiitisk entreprenör och 
ägare till en asfaltfabrik med 250 anställda. Ett exempel på 
komplicerade förhållanden med förbindelse med regimen är 
Maktab al-Khalids-företaget. Matti Ballula och Morris Abekian 
är kompanjoner och ägare till företaget. De har mottagit flera 
stora kontrakt från den militära sektorn såsom byggandet av 
startbanor på Bagdads flygfält och arbeten på flera militära baser 
längs gränsen till Iran. Den ene av kompanjonerna äger en 
Boeing 707 och har en stor firma i Rashidiya och är gift med en 
nära släkting till tidigare försvarsministern Adnan Khairullah 
Tulfah samt kusin och svåger till Saddam Hussein. Den andre 
kompanjonen är officer i säkerhetstjänsten. Under kriget mot 
Iran donerade företaget en miljon dinarer till krigsansträng
ningarna. 

Ett exempel på en politiskt traditionell pro-Baath familj med 
en familjemedlem, som har ett förflutet som ledare för en av 
partiets kadrar och med en annan familjemedlem, som är gene
ral i armen är familjen al-Kherbit från al-Anbar provinsen. Tack 
vare dessa gynnsamma omständigheter har Abd al-Razzak och 
Abd al-Karim el-Khirbit blivit två av de förmögnaste entrepre
nörerna i Irak. De har erhållit kontrakt på det militära flygfältet 
nära den jordaniska gränsen utan att behöva lägga anbud genom 
åberopandet att projektet klassats som nationell strategisk bety
delse. Den mest inflytelserika familjen inom tillverkningsindu
strin är familjen al-Buniyah Majid och hans tre söner. Deras 
verksamhet är inom den högst vinstgivande processindustrin för 
livsmedel. De äger trehundra företag och driver även verksam-
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het som omfattar handel och byggnadsverksamhet. Familjen al
Rawi (Farouk, Salah och Saad) representerar ett mer diversifie
rat industriellt intresseområde. De äger en livsmedelsprocessin
dustri, en fabrik för plastprodukter och ett tryckeri utöver fyra 
andra olika fabriker. Både al-Buniyh Majid och al-Rawi har nära 
affärsförbindelser med Saddam Husseins bror Barzan f d chef för 
hemliga polisen. 36 

Den politiska sektorn 

Panarabismen och Baathpartiet 

Sedan den radikala falangen tog makten 1968 under general 
Ahmed Hassan al-Bakr har landet mer eller mindre styrts av 
Baath-partiets generalsekreterare Saddam Hussein. Ar 1979 av
gick al-Bakr av hälsoskäl och Saddam Hussein blev president. 
Han har en helt civil bakgrund och är jurist men lät utnämna sig 
till generalmajor vid maktövertagandet. Han nådde sin ställning 
genom arbete inom Baath-partiet. 

I en del arabländer inleddes efter frigörelsen från kolonial
makten en utveckling mot ett modernt samhällssystem för att 
därigenom bl a ta upp kampen mot Israel och Västvärlden på ett 
mera jämbördigt plan. Tidigare försök med västerländska poli
tiska institutioner och ideologier hade inte rönt någon framgång, 
vilket inte dämpat arabernas känsla av underlägsenhet. Panarab
ismen uppstod redan kring sekelskiftet. Den var arabernas svar 
på den europeiska kolonisationen. Med gemensam historia, reli
gion och språk uppfattade sig araberna som en nation och ett 
folk. Den arabiska nationalismen blev språngbrädan för frigörel
sekampen. Kommunismen av sovjetisk modell utgjorde inte hel
ler något alternativ, då de nya arabiska staterna var rädda att 
komma under inflytande av Sovjetunionen. 37 

I flera arabiska länder blev en blandning av nationalism ( efter 
islam den främsta drivkraften) och socialism i speciell arabisk 
tappning den bärande ideologin, Baath-partiet i Syrien och Irak 
och nasserismen i Egypten. Arabsocialismen såg i arabvärldens 
konservativa regimer, som baserade sin maktställning på islam-
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iska värderingar, en traditionell feodal maktstruktur med nära 
samarbete med västvärlden och ett hinder både för utveckling 
och enighet. Det socialistiska budskapet i nasserismen låg i linje 
med islamiska traditioner. Nasser själv var utövande muslim. 
Kampen mellan konservatism och arabsocialism tog mycket av 
arabvärldens politiska kraft i anspråk från mitten av 1950-talet 
fram till junikriget mellan arabstaterna och Israel 1967. Under 
kriget sände Irak en militär styrka till Jordanien. Irak deltog även 
med trupper vid den Syriska fronten i oktober-kriget 1973. 

Det arabiska nederlaget mot Israel 1967 var inte bara en 
militär katastrof utan skapade även en känsla av underlägsenhet 
och missnöje med den rådande situationen. Medvetenheten om 
att nederlaget var en följd av arabernas underlägsenhet i jämfö
relse med Isarel parades med en viss insikt om att utvecklingen 
inte är någon ensidig process. Detta ledde till osäkerhet och 
misstänksamhet samt fruktan i arabvärlden. I arabstaterna och 
den islamiska världen började ledarna hänvisa till framgångar 
och ära i det historiska förflutna och till islam. Palestinierna 
började takonsekvenserna av de panarabiska nederlagen och tog 
sitt öde i egna händer. 38 

Efter junikriget 1967 har Irak i teorin stöttat den palestinska 
frågan och på alla iätt försökt bevisa sin militanta nationalism 
genom att inta en hård linje i konflikten med Israel och avvisat 
alla fredsförslag. Iraks hållning ledde redan före Nassers död 
1970 till försämrade relationer med Egypten och senare även 
med Jordanien. Oktoberkriget 1973 och oljebojkotten skapade 
en aldrig tidigare sedd arabisk integration, men efter kriget 
fortsatte Irak sin negativa linje och motarbetade Egyptens försök 
att åstadkomma en fredlig lösning med Israel. 

Baath-partiets motto är: "En arabisk nation med evig mission 
strävar efter enhet, frihet och socialism". Baath-partiet grunda
des i Syrien, som protest mot kolonialism och avsaknad av 
sociala reformer. Därutöver ville man skapa en speciell arabisk 
ideologi. Med enhet menar Baath-partiet inte enbart samgående 
utan man strävar även efter att upphäva såväl regionala som 
religiösa lojaliteter. Varken individuell eller nationell frihet kan 
uppnås utan enhet. Endast enhet kan förverkliga den arabiska 
nationens fria vilja och möjlighet att utvecklas. Enligt Baath
partiet finns det en inbyggd drivkraft hos araberna att nå enhet. 
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Arabsocialismen uppfattas inte bara som ett ekonomiskt sy
stem utan även som människans totala frigörelse från försakelse 
och exploatering. Baath-partiets socialism är antimarxistisk. Den 
betraktas som en följd av rättvisa och samarbete och inte som 
klasskamp. Den förnekar inte privat ägande och inte heller 
internationellt. Den är nationalistisk, en arabisk socialism till
ämpad på arabiska förhållanden. Baath-partiets ideologi är 
världslig. Islam uppfattas mer som en kulturell företeelse "en 
arabisk rörelse" vars traditioner och arv bejakas, än som en 
religion. Syrien och Irak representeras av två olika grenar av 
Baath-partiet. Den nationella grenen representeras av Syrien 
och en regional av Irak. Denna splittring är en av anledningarna 
till konflikten mellan Syrien och Irak. 39

Saddam Hussein och revolutionsrådet 

Irak har ännu inte fått någon permanent författning. Enligt 1971 
års provisoriska och ännu delvis gällande författning innehas 
den högsta politiska makten av revolutionsrådet, som väljer 
president och vice president samt stiftar lagar med två-tredje
dels majoritet. Revolutionsrådet skall bestå av minst fem leda
möter, men har för närvarande mer än tio medlemmar. Presiden
ten är såväl premiärminister som överbefälhavare och ordföran
de i revolutionsrådet. Han är ansvarig inför rådet. Vice-presi
denten och regeringen är ansvariga inför presidenten.40 

I mars 1980 beslutade revolutionsrådet om en folkvald natio
nalförsamling på 250 ledamöter och ett folkvalt kurdiskt legisla
tivt råd på 50 ledamöter. 

Under ett möte i revolutionsrådet i juli 1979 tillkännagav 
dåvarande presidenten al-Bakar att han ville lämna sin post pga 
sjukdom. Rådets sekreterare begärde att man skulle rösta om 
huruvida Saddam Hussein skulle överta alla presidentens funk
tioner. Att ifrågasätta detta var det samma som att skriva under 
sin egen dödsdom. Följande dag utsåg rådet Saddam Hussein till 
president med alla fullmakter. Några dagar senare blev fem 
ledamöter i revolutionsrådet och 17 höga funktionärer inom 
Baath-partiet dömda till döden pga högförräderi. Då alla var 
medlemmar av partiet ansågs det vara bra för moralen inom 
partiet om lojala partimedlemmar utförde avrättningen, vilket 
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Saddam Hussein knäböjer i bön i en shiit-moske. (AFP PHOTO. Pressens Bild] 
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verkställdes. Det anses att förutom dessa utrensades ytterligare 
ca 500 personer som förrädare. Blodiga utrensningar har inte 
bara förekommit under Saddam Husseins tid utan har varit 
vanligt inom landet. När monarkin störtades 1958 avrättades 
kungen av general Karim Kassem och kungens huvud uppvisa
des för allmänheten liggande på ett fat. Samma sak hände sedan 
Karim Kassem själv, när han avrättades av en militärjunta 1963 
och uppvisades för folket.41 

Allt mer har Saddam Hussein blivit envåldshärskare även om 
han fortfarande stödjer sig på Baath-partiets ideologi. När det 
sägs att det inte finns någon opposition i Irak stämmer det 
bokstavligen. Det beräknas att ca 1 miljon oppositionella lämnat 
landet och oppositionen har tystats eller fängslats, torterats och 
avrättats. Samtidigt har oenigheten inom oppositionen om mål 
och medel omöjliggjort alla försök till samlat motstånd. Den 
underjordiska oppositionen består utöver den shiitiska funda
mentalistiska Dawa-partiet och de kurdiska kommunisterna av 
ett flertal inbördes konkurrerande kurdiska partier. 

Personkulten kring Saddam Hussein kan inte förklaras enbart 
med att oppositionen tystats. Saddam Husseins Irak är efter 
5 000 års skiftande historia ett svårt land att regera. Det finns 
många olika befolkningsgrupper och rester av urgamla religiösa 
traditioner, som smält samman med islam. Islam omfattas av ca 
95 procent av invånarna. Av dem är 60 procent shiiter. Resten är 
sunniter, som består av den politiska och ekonomiska eliten 
samt kurder och turkiska minoriteter. Fem procent av befolk
ningen är armeniska och syriska kristna. Antalet judar i Irak är 
endast 2 500. I landet finns beduinstammar, som fortfarande 
lever i fejd med varandra. Irak är ett land som hela tiden försökt 
hålla borta faran för "libanisering" och därför sedan revolutio
nen 1958 regerats av starka envåldshärskare. 

Saddam Hussein har påbörjat en utveckling mot social utjäm
ning. Det har gjorts stora ansträngningar för att minska analfa
betismen, som uppgår till 64 procent för män och 87 procent för 
kvinnor. Sexårig skolplikt har införts och omfattar numera I 00 
procent av barnen i åldersgruppen 6-11 år. En förlängning av 
skolplikten till nio år var planerad. All undervisning även vid 
universiteten är kostnadsfri och den håller hög standard. Hela 
universitetsväsendet är statligt.42
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Saddam Hussein och den politiska eliten 

Den politiska eliten under Saddam Husseins tid har sina rötter i 
provinsen Saladdin och dess provinshuvudstad Takrit. Personer 
med hemort i denna provins och stad finns inom revolutionsrå
det, ledningen för Baath-partiet samt de olika underrättelse
tjänsterna. De två främsta klanerna i området är al-Majid Sad
dam Husseins familj på fädernet och Tulfah släkten på möder
net. Det var inom moderns familj som Saddam Hussein uppfost
rades sedan fadern lämnat familjen under Saddam Husseins 
tidiga barndom. Det påstås att det råder stor rivalitet mellan de 
båda klanerna. 

Revolutionsrådet består av Saddam Husseins inre krets vilka 
har överlevet hans utrensningar genom att vara fullständigt 
lojala. Majoriteten kommer från Takrit eller är släkt med Sad
dam Hussein genom blodsband eller äktenskap. Några av med
lemmarna är kvar från den tid de samarbetade med Saddam 
Hussein i Baath-partiet och förberedde militärkuppen. De är alla 
sunnimuslimer utom två. Saadun Hammadi är shiamuslim och 
biträdande premiärminister och kabinettsekreterare i utrikesde
partementet. Han leder Baath-partiets ekonomiska råd och spe
lar en viktig roll inom landets ekonomi. Den andre icke sunni
muslimen är utrikesministern och biträdande premiärministern 
Tareq Aziz, som är kristen. Han har länge arbetet tillsammans 
med Saddam Hussein inom Baath-partiet. Han spelar en bety
dande roll pga sina många diplomatiska kontakter inom väst
och östblocket. 

Det anses allmänt att närmast Saddam Hussein står hans 
svärson Husseim Kamil Majid. En bror till denne var överste och 
gift med en annan av Saddam Husseins döttrar, men omkom i en 
helikopterolycka 1989. Taha Yassin Ramadan är även han biträ
dande premiärminister och medlem av revolutionsrådet sedan 
1969. al-Duri är vice ordförande i revolutionsrådet sedan 1979 
och är den näst högste ledaren i landet även han vicepresident. 
Hans dotter är gift med Saddam Husseins son Udayy. Taha 
Muhieddin är kurd och medlem i revolutionsrådet, men inte 
medlem i Baath-partiet.43
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Den militära eliten 

När det gäller den militära eliten är det nästan omöjligt att få 
klarhet i vilka militärer, som för tillfället för högsta befäl. Sad
dam Hussein avskedar eller utnämner oavbrutet nya militära 
ledare. De militära ledarna kommer oftast från Saddam Hus
seins hemstad och är släkt med honom antingen genom blods
band eller ingifte. Saddam Hussein är själv överbefälhavare utan 
något militärt förflutet. 

Under de första åren av kriget med Iran tog han själv aktiv del 
i krigsplaneringen, vilket visade sig mindre framgångsrikt. I sena
re delen av kriget överlät han befälet till landets högsta militärer 
och armekommando. Efter misslyckandet i kriget mot Iran på 
Fao-halvön våren 1986 lät han avrätta sju höga officerare. 

General Mahir Abd ad-Rashid från Takrit var chef för 7:de 
armen och hans dotter var gift med Saddam Husseins son. Mahir 
Abd ad-Rashid har hamnat i onåd och placerats i husarrest och 
Saddam Husseins son har lämnat sin fru. Den tidigare försvars
ministern Adnan Khairullah Tulfah är kusin till Saddam Hus
sein och bror till hans fru Sajda, medan hans fru är dotter till den 
tidigare presidenten al-Bakr. Saddam Husseins svärfar var skol
lärare, men blev borgmästare i Bagdad. När han sedan drog sig 
tillbaka blev han en av landets mäktigaste affärsmän. 

Efterträdaren till försvarsministern Adnan Khairullah Tulfah 
var general Abdel-Jaber Khalil Shansal, som avgick pga hög ålder 
och utsågs till militärminister, en post som saknar inflytande. 
Till ny försvarsminister har generalmajor Saadi Torna Abbas 
utsetts. Han var armens generalinspektör och f d vice överbefäl
havare. I november 1990 avskedade Saddam Hussein biträdande 
överbefälhavaren generallöjnant Nazi al-Khazraji, som haft pos
ten i fem år. 

Flyggeneralen Hamid Shahban är medlem av Takritklanen. 
Shahban, som närmar sig 60-årsåldern, anförde Iraks flygvapen 
och luftförsvar från 1983 tills han förra året fick en mer prestige
fylld men mindre aktiv position. Israeliska militärexperter häv
dar att Shahban är den ende officer som hade kunnat ge Saddam 
Hussein rådet att hålla tillbaka luftstridskrafterna. General lyad 
Khalifa Rawi är befälhavare över Republikanska gardet sedan 
1988. Flygstridskrafternas och luftförsvarets befälhavare general 
Muzahim Saab Hassan tog över efter Shahban 1990.44
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Irak med en befolkning på 18,9 miljoner invånare, varav hälf
ten under 15 år, anses ha byggt upp en stark krigsmakt. Under 
kriget mot Iran fick Irak stora lån för finansiering av kriget från 
Gulf-staternas samarbetsråd (GCC), Bahrain, Förenade Arab
emiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudi-Arabien. Det var 
deras livförsäkring för att inte hamna under Irans ayatollohrs 
styre samt att bevara status quo i området.45 

Sovjetunionen, Frankrike, Italien, Brasilien och Kina försåg 
Irak med krigsmateriel. Även Israel levererade vapen till Irak via 
bulvaner. Irak erhöll också avancerade radarutrustningar och 
högteknologiska kommunikationssystem från USA via Saudi
Arabien. Men trots detta var den största delen av Iraks krigsma
terial andrahandsmaterial från Sovjetunionen. Inte förrän Irak 
led stora förluster i kriget mot Iran försågs landet med sofistike
rade vapen från Frankrike och Sovjetunionen. Irak tillverkar 
vapen såväl handeldsvapen som avancerade stridsvagnar samt 
kemiska och biologiska vapen. Iraks aktiva styrkor beräknas 
uppgå till en miljon man och 850 000 i reserv.46 

Säkerhets- och underrättelsetjänsterna 

Säkerhets- och underrättelsetjänsterna infiltrerar varje nivå av 
det irakiska samhället. 

AMN är den inhemska säkerhetstjänsten 
ISTISHBARAT: är den militära säkerhetstjänsten. Den har till 

uppgift att kontrollera irakier som flytt landet. Den har ankla
gats för att ha utfört attentat utomlands. I Norge är Arne Tre
holt dömd för bl a nära samröre med den irakiska militära säker
hetstjänsten. I Sverige dömdes 1979 chefen för polisens invand
rarrotel för utlämnande till Iraks ambassad av uppgifter om 
irakiska invandrare. År 1985 återfanns en avhoppad medlem av 
Iraks underrättelsetjänst mördad i Stockholm. De flesta militär
attacheer på Iraks ambassader förmodas vara i tjänst hos den 
militära säkerhetstjänsten. 47 

MAKT AB AL-CHASS är specialbyrån och har bl a ansvaret 
för presidentens säkerhet. Inom specialbyrån har Saddam Hus
sein placerat sina släktingar och mest betrodda vänner. 

MOUCHABARAT är Baath-partiets underrättelsetjänst och 
säkerhetstjänst och kontrollerar övriga säkerhetstjänster samt 
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hela befolkningen. Den irakiska armen samt säkerhetstjänsterna 
är klart influerade och uppbyggda av sovjetiska rådgivare.48 

Kärnvapen, olja och krig 

En Irak-född brittisk journalist, engelske medborgaren Farzad 
Bazoft, anställd på tidskriften The Observer, avrättades i mars 
1990 för spioneri mot Irak. Engelska premiärministern Margaret 
Thatcher önskade honom fri levande. Vi gav henne kroppen, 
hävdade Iraks inrikesminister efter avrättningen. 

Bazoft greps efter det han besett en hemlig militäranläggning 
norr om Bagdad. Han anklagades av de irakiska myndigheterna 
för spioneri för Storbritanniens räkning. Efter hans "bekännel
se" hävdade Irak att han var israelisk agent. Storbritannien 
reagerade genom att kalla hem sin ambassadör från Bagdad och 
genom att omedelbart stoppa all utbildning av irakiska officerare 
i Storbritannien. Förbindelserna med Irak försämrades, men 
handelskrediterna drogs inte in och den irakiske ambassadören i 
London stannade kvar.49 

I april 1990 stoppade tullen i Storbritannien utförseln av stora 
"stålrör" till Irak. Rören kunde enligt de engelska myndigheter
na användas till byggandet av stora artilleripjäser med ett eldrör 
på 40 meter. Uppgifter om "rören" släppte lös en våg av spekula
tioner om att Irak höll på att skaffa sig kärnvapen och byggde en 
jättekanon för att skjuta raketer med kemiska medel mot Israel. 
I samma månad blev det känt att tullen i såväl Grekland som 
Turkiet på begäran av Storbritannien stoppat leveranser av stora 
"stålrör" på väg till Irak. 

Grunden till "kanonteorin" var enligt den brittiska regeringen 
att det fanns ett samband mellan ordern på "stålrör" och den 
kanadensiske ingenjören Gerald Bulls företag i Bryssel. Bull 
mördades i Bryssel i mars 1990. Han hade tidigare hjälpt Irak 
med konstruktion av långskjutande artilleripjäser. Hans son har 
uttalat sig och sagt att hans far hotats till döden av Israels 
underrättelsetjänat (Mossad). 

Saddam Hussein höll ett tal i början av april, där han hotade 
besvara ett israelitiskt angrepp med att förstöra halva Israel. 
Men Israel tog det lugnt. I intervjuer i press och TV påpekade 
Israels överbefälhavare Dan Shomron att Saddam Husseins ut-
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gångspunkt var att Israel angriper Irak först och det blir det inte 
tal om. Han tolkade hotet, som en defensiv avskräckning och 
inte som ett uttryck för aggressiva avsikter. Saddam Hussein har 
sagt att han har biologiska vapen och inte behöver kärnvapen. 
Han hävdade att Israel, USA och Storbritanniens underrättelse
tjänster erbjudit honom uran i ett försök att snärja honom i en 
kärnvapenfälla. 50 

I början av april 1990 möttes arabförbundet bl a för att disku
tera USA:s, Storbritanniens och Israels kampanj mot Irak. Dele
gaterna varnade Israel för att angripa Irak. Förbundets general
sekreterare Chedli Klibi sade att kampanjen var allvarlig efter
som den kunde få västvärldens befolkning att anse att det var 
rättfärdigat med ett israelitiskt angrepp på Irak. Israels attack 
1981 mot ett irakiskt kärnkraftverk i närheten av Bagdad hade 
inte glömts bort i arabvärlden. Arabförbundet sade att Irak och 
andra arabländer hade rätt att svara med alla medel, som stod 
till deras förfogande ifall Israel angrep. 51 

Tidskriften The Middle East hävdar att västerländska under
rättelsetjänsterna länge känt till att Irak försökt konstruera 
kärnvapen. Först trodde underrättelsetjänsterna att Irak skulle 
använda plutonium för sin bomb, men nu var de säkra på att 
Saddam Hussein ändrat sig och höll på att vid en anläggning i 
närheten av Mosul i norra delen av landet konstruera en gas
centrifug för att anrika uran. Irak säger att de i området bygger 
vindtunnlar och provanläggningar för raketmotorer. Det var all
mänt bekant att Irak har byggt raketer och inte dolt att utveck
lingsarbetet fortsatte. 

Efter 1988 har amerikanska kreditgivare ansett att riskerna 
för investering i Irak var små samt acceptabla och intressanta. 
Men USA:s bedömning och intresse att investera i Irak förändra
des radikalt under våren, som en följd av upptäckten att Irak 
smugglade produkter som klassades som militärstrategiska. 

Den starka judiska proisraeliska lobbyn i USA drev fram
gångsrikt frågan att den amerikanska kongressen skulle stoppa 
krediterna till Irak. På försommaren 1990 stod det klart för Irak 
att det i framtiden inte kunde räkna med vare sig förmånliga 
eller andra krediter från USA. 52 

Den ekonomiska situationen i Irak försämrades alltmer pga 
sjunkande oljepriser. Irak hade påbörjat ett utbyggnadsprogram 
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inom olja- och gassektorn. De hade nu inte tillgång till investe
ringsvilligt kapital i motsats till Kuwait och Saudi-Arabien. En 
ökad irritation och missnöje märktes från Iraks sida mot de båda 
länderna som producerade olja utöver OPEC:s tilldelning. 

Då OPEC möttes i slutet av juli 1990 i Geneve beslöt de att 
före årsskiftet höja oljepriset på råolja med mer än fyra dollar 
per fat. Detta var det första förslaget av höjning av priset från 
OPEC:s sida sedan 1986. Dessutom godkände OPEC 21 dollar 
som minipris per fat. Det tidigare minipriset låg på 18 dollar. På 
spotmarknaden låg priset under 17 dollar. 

Venezuela satte sig mot prishöjningar över 20 dollar per fat av 
fruktan att få marknaden för sin olja förstörd. Beslutet om den 
mindre höjningen framkallade hotelser från Saddam Hussein 
mot Kuwait och Förenade Arabemiraten, som producerade 
mycket mer än vad deras kvoter tillät och därigenom sänkte 
oljepriserna. Det är första gången OPEC-länder hotat varandra 
pga överträdelse av ett OPEC-avtal. Den irakiske presidenten 
krävde att priset skulle höjas till 25 dollar/fat, men Irak tvinga
des kompromissa med majoriteten bland OPEC-länderna, som 
föredrog en mindre höjning. 53

Återigen var Saddam Hussein beredd till ett lika stort politiskt 
och militärt felbedömande som angreppet på Iran. Ännu en gång 
hotade ett oljekrig vid Persiska viken att bryta ut. 

Under våren och sommaren 1990 demonstrerade Saddam 
Hussein sina aggressioner mot Kuwait. Han anklagade Kuwait 
för att dumpa oljepriserna genom överproduktion av olja. Irak 
anklagade även Kuwait för att ha stulit irakisk olja genom att 
borra nya oljekällor vid gränslandet till Irak och på så sätt 
torrlagt irakiska källor, vilket kostat Irak en förlust på 14,6 
miljarder dollar. 

Gränsdragningen mellan Irak och Kuwait har aldrig blivit 
exakt reglerad. Framför allt gör Irak anspråk på de båda öarna 
Warba och Bubijan. Under kriget Iran-Irak tilläts Irak att dispo
nera öarna, som är belägna vid Shatt al-Arabs utlopp. Saddam 
Hussein anför ofta att Kuwait egentligen är en del av den 
irakiska Bashraprovinsen och därför saknar legimitet som eget 
land. Han nöjde sig inte med verbala hotelser utan lät trettio 
tusen man understödda av pansarförband och fallskärmstrupper 
marschera upp längs den 240 kilometer långa gränsen mellan 
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Irak och Kuwait. Kuwaits statschef Jabir al-Ahmad al-Sabah 
mobiliserade Kuwaits 20 300 man starka arme. 

Fredssamtalen mellan Irak och Kuwait för att lösa konflikten 
kollapsade i augusti 1990 efter det att Kuwait avvisat Iraks långt 
gående fordringar.54

Arvet från kolonialismen 

De avgörande penndragen när det gällde de arabiska staternas 
gränser, drogs upp 1919 vid fredskonferensen i Versailles och de 
efterföljande konferenserna som gällde freden vid första världs
kriget. De skulle bli orsaken till många kriser och problem som 
skakat eller skakar Mellanöstern. 

Det osmanska rikets besegrare, och då framför allt Frankrike 
och Storbritannien, ockuperade och delade upp dödsboet mellan 
sig. De tog föga hänsyn till de gamla gränserna mellan de olika 
osmanska provinserna. Däremot var de måna om att befästa sitt 
herravälde och sina handelsintressen i området. 

Osmanska riket sträckte sig före första världskriget från Euro
pa över Anatolien och Mesopotamien till en kustremsa längs 
Persiska vikens västra strand och en motsvarande kuststräcka 
längs Röda havet från Egypten till Jemen. De inre delarna av 
arabiska halvön ingick inte i det Osmanska riket, däremot län
derna vid Medelhavet från Syrien över Israel ned till Egypten. 

I flera områden i det Osmanska riket, bl a Libyen, Egypten och 
stora delar av den arabiska halvön, hade den osmanska överhe
ten varit en formsak, varför det helt enkelt bara upplöstes efter 
första världskriget. Libyen blev från 1912 en italiensk koloni och 
Egypten fortsatte under växlande former av självstyre att vara 
koloni under Storbritannien. 

De allierade hade ingått ett antal fördrag under kriget, bl a 
hade de gått med på att Ryssland skulle få en inflytelsesfär i 
Armenien och norra delen av det Osmanska riket.'Storbritanni
en skulle få styra Mesopotamien. Frankrike och Italien hade 
båda sina inflytelsesfärer vilka omfattade Syrien respektive Li
byen. 55 
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Sykes-Picot-fördraget 

Under hela 1800-talet hade brittiska regeringen stött det osman
ska rikets territoriella integritet, som en säkerhetsåtgärd för 
bevarandet av den europeiska maktbalansen. Ställda inför den 
hypotetiska möjligheten av det osmanska rikets sammanbrott 
började Storbritanniens europeiska rivaler och allierade i kriget 
lägga fram sina krav på olika delar av det osmanska territoriet 
och på andelar av det eventuella krigsbytet. 

Storbritanniens regering tillsatte en kommitte under ordfö
randeskap av Sir Maurice de Bunsen som tidigare varit brittiskt 
sändebud i Wien. Kommittens uppgift var att fastställa de brit
tiska territoriella önskemålen i de asiatiska delarna av osmanska 
riket. I kommitten ingick som representant för utrikesdeparte
mentet Sir Mark Sykes. Den rapport som kommitten lade fram 
var ett betydande förspel till de överenskommelser som Storbri
tannien senare träffade med araberna, sionisterna och frans
männen. 

Bunsenkommitten förordade en decentralisering av det os
manska riket genom upprättandet av fem separata provinser: 
Armenien, Syrien, Anatolien, Palestina och en provins som om
fattade Jezirah och Irak. Det var i de två sistnämnda provinser
na, Palestina och Jezirah-Irak-territoriet, som britternas intres
sen ansågs vara mest vitala. Förslaget hade enligt kommittens 
uppfattning den fördelen att det gav plats för valmöjligheter. 
Om det osmanska väldet överlevde kriget och de två provinserna 
blev intakta kunde britterna bevara sitt inflytande över dem 
utan de ekonomiska och militära bördor som en annektering 
förde med sig. Om det å andra sidan blev aktuellt med en 
sönderdelning av det osmanska riket skulle kommittens förslag 
inte ha stängt dörren för möjligheten att annektera de territorier 
som britterna var mest intresserade av eller för ett brittiskt 
protektorat över dem. 56 

Bunsenkommitten lyckades inte få regeringens stöd för sina 
rekommendationer, bland annat därför att de grundades på flera 
antaganden som inte förverkligades, först och främst förhopp
ningarna om att de allmänna villkoren i kommittens förslag 
skulle accepteras av Storbritanniens allierade Frankrike. I stället 
gav sig britterna i slutet av 1915 in i komplicerade förhandlingar 
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med fransmännen, som så småningom ledde fram till en över
enskommelse, det så kallade Sykes-Picot-fördraget i maj 1916, 
enligt vilket osmanska rikets besittningar i Asien skulle delas 
upp i inflytelsezoner - just ett sådant arrangemang som Bun
senkommitten bestämt hade avvisat. Sykes-Picot fördraget gick i 
stora drag ut på att Syrien skulle hamna i den franska inflytelse
sfären och Mesopotamien i den brittiska. Palestina skulle bli 
internationell zon. Som ersättning för att Ryssland accepterade 
uppgörelsen tilldelades det turkiska Armenien. Det fina med 
Sykes-Picot-fördraget var att det var tillräckligt vagt utformat 
för att tillåta en lång rad olika tolkningar allt eftersom de militä
ra och politiska förhållandena ändrades. 

En överenskommelse träffades mellan britterna och Hussein, 
Sherifen av Mecka, under våren 1916. Det var resultatet av en 
brevväxling mellan Hussein och den brittiske guvernören i Kai
ro, Sir Henry McMahon. Hussein hade tidigare tillåtit tysk pro
pagandaverksamhet och andra aktiviteter inom de områden som 
stod under hans kontroll. För att få honom att komma över på de 
allierades sida gick britterna med på att om de allierade segrade i 
kriget skulle en självständig arabisk stat eller konfederation av 
stater upprättas inom vissa av de områden som befriats från 
osmanska riket. Men McMahons brev var vaga i formuleringen 
och de framtida gränserna och konstitutionen i den tilltänkta 
staten definierades på ett svävande sätt.57 

Balfour-deklarationen 

Amerika inträdde i kriget under april 1917 och den 23 maj 
samma år kallade president Wilson till sig Balfour, engelsk utri
kesminister som var på besök i USA, för att diskutera situatio
nen i Mellanöstern och Balfour upplyste honom om de hemliga 
fördrag de allierade slutit under kriget. 

I januari 1918 efter den brittiska ockupationen av Palestina 
hade Sykes blivit ännu mer övertygad om att det var nödvändigt 
att anpassa sig efter principerna om nationellt självbestämman
de. Sykes tror på att det inflytande som nationalisterna kunde 
utöva på de allierades vägnar, både i krig och fred, var avgörande 
för ännu en händelse som inträffade under 1917: Balfour-dekla-
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rationen och det brittiska löftet att upprätta ett judiskt natio
nalhem i Palestina. 

Balfour-deklarationen: För att försäkra sig om judiskt stöd till 
krigföringen avgav britterna 1917 en förklaring om ett "natio
nellt hem" för det judiska folket i Palestina. Det skedde i ett 
brev från den brittiske utrikesministern till den judiske finans
fursten lord Rothschild. Detta brev kallas Balfour-deklaratio
nen. Innehållet var på förhand förelagt den sionistiska organisa
tionen. Det omfattade med sina vaga formuleringar judarnas 
rättsliga krav på att få bosätta sig i Palestina. Lägg märke till att 
formuleringen "ett nationellt hem i Palestina" inte behöver 
betyda hela landet, medan sionisterna hade föreslagit ett "er
kännande av Palestina som det judiska folkets nationella 
hem".58 

De nya gränserna 

I de territorier som ockuperades av brittiska trupper, Palestina 
och Mesopotamien vilade det yttersta ansvaret på upprätthål
lande av lag och ordning på brittiska utrikesdepartementet. I 
april 1920 vid San Remo-konferensen, en förlängning av freds
konferensen i Versailles, tilldelades Storbritannien formellt 
mandatet över Palestina och Mesopotamien, från och med då 
känt som Irak. Vid samma tillfälle fick Frankrike mandaträtten 
över Syrien. 

Vid fredskonferensen i Versailles kämpade en delegation från 
Hidjaz, ledd av Feisal, son till Sherifen i Mecka, för arabernas 
självständighet. Han stödde sig på brev hans far fått från den 
brittiske guvernören i Kairo, i vilket denne deklarerade att Stor
britannien var berett att erkänna alla de områden som Sherifen 
gjorde anspråk på som självständiga. Storbritannien hade även 
förespeglat Sherifen att hans söner skulle komma att bli kungar 
eller emirer i olika delar av området. 59

Trots att Feisal inte fann gehör för sina krav sammankallade 
han samma år en syrisk nationalförsamling i Damaskus, som 
fastställde ett program för bildandet av en oavhängig arabisk stat 
i den bördiga halvmånen, dvs ett område som omfattade Palesti
na, Syrien och Monsul bort till Mesopotamiens södra del. Natio
nalförsamlingen i Damaskus stödde kravet på oavhängig konsti-
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tutionell monarki i Syrien med Feisal som ledare. Libanon och 
Palestina skulle ingå i riket och politiskt och ekonomiskt samar
bete med Transjordanien skulle upprättas. En stor del av befolk
ningen var motståndare till att regeras av Feisal. Dessa såg 
honom som en inkräktare och ett redskap för brittiska och 
franska imperialismen. Feisal förstod att han måste alliera sig 
med nationalisterna för att få stöd och lät utropa sig till kung för 
ett oberoende Syrien i mars 1920.60 

Redan 1919 hade de brittiska styrkorna dragit sig tillbaka från 
Mellanöstern och i juli 1920 trängde fransmännen in i Damas
kus och fördrev Feisal. Därmed hade två av stormakternas över
enskommelser, som ingåtts under krigsåren, förverkligats. Det 
hemliga Sykes-Picot-fördraget av 1916 gick genom den icke
turkiska delen av det Osmanska riket och blev en skiljelinje från 
Haifa till trakten kring Kirkuk. Norr därom skulle fransmännens 
makt och intresseområde ligga och öster om linjen britternas. I 
sina repektive intressezoner avsåg de båda stormakterna att 
skapa oavhängiga arabiska stater eller arabiska konfederationer 
under arabiskt styre. En engelsk och fransk deklaration av 1918 
fastställde den gemensamma målsättningen i orden "fullständig 
och slutgiltig befrielse av folken som stått under osmanskt sty
re". 

Det osmanska Syrien delades mellan Storbritannien och 
Frankrike enligt 1916 års traktat. Palestina och Jordanien blev 
NP-mandat (Nationernas förbund) under Storbritannien och 
Syrien under Frankrike. 61 Fransmännen delade senare upp sitt 
område och bildade därmed de nuvarande länderna Libanon och 
Syrien. 

Ekonomin och administrationen hade vid denna tid nått ett 
bottenläge. Fransmännen byggde upp en administrativ institu
tion från grunden. Först 1930 fick Syrien en grundlag. Alla 
nationalistiska strävanden slogs ned. Libanon kom att utgöras av 
det "riktiga" Libanon, dvs trakterna runt bergen, av Tripolitrak
ten, Saidaområdet och Bekaadalen dvs hela det nuvarande Liba
non. År 1926 fick landet sin första författning och ett visst 
självstyre. 

Storbritannien och Frankrike drog en linje längs Jordanfloden 
fram till Röda havet. Väster om linjen vinnlade man sig om att 
förverkliga en del av överenskommelsen i Balfour-deklarationen, 
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nämligen att ge en nationell hemvist till de judiska folken i 
Palestina. Deklarationens andra hälft "skyddet av den i Palesti
na icke-judiska befolkningens medborgerliga och religiösa rättig
heter" glömdes bort i processen. Trots den judiska invandringen 
sedan början av 1800-talet och uppbyggandet av det judiska 
samhället uppgick den judiska befolkningen endast till tio pro
cent av landets totala befolkning. 

När Storbritannien erhöll NP-mandatet över Palestina inne
fattade det även Transjordanien. Mecka-Sherifens andre son 
Abdullah utsågs till emir över Transjordanien. Skälet var att han 
skulle avhålla sig från kampen om arabisk oavhängighet och för 
att samtidigt begränsa sionisternas anspråk på området väster 
om Jordanfloden.62

År 1922 uppgick den judiska befolkningen i Palestina till 
83.000. I landet bodde lika många kristna palestinier samt ca 
600 000 muslimska araber. I den lagstiftande församlingen som 
upprättades av den brittiske överkommissarien fick de två först
nämnda grupperna två platser var och muslimerna åtta. Musli
merna ansåg detta som diskriminering och vägrade erkänna 
författningen. Följden blev att den brittiske överkommissarien 
behöll makten. 

Invandringen till Palestina pga judeförföljelsen i Europa ökade 
under 1930-talet. Dessa judiska invandrare förde med sig kapi
tal, som de investerade i jordinköp. De hade även teknisk utbild
ning, vilket ledde till en ekonomisk utveckling i deras bosätt
ningsområden och det judiska välståndet var påtagligt. Araber
nas möjligheter till jordinköp var begränsat och det stigande 
födselöverskottet minskade möjligheterna. 63 

De religiösa och kulturella motsättningarna förstärktes därför 
av en ekonomisk konflikt. Förhållandet mellan de två befolk
ningsgrupperna försämrades fram till slutet av 1930-talet, då 
konflikten började övergå till terrorverksamhet. Åren 1936-
1939 präglades av stora arabiska uppror. Storbritannien fick allt 
svårare att kontrollera området och lämnade 1947 över avgöran
det om Palestinas framtid till FN. I november 1947 beslöt FN:s 
generalförsamling att dela Palestina i en judisk och en arabisk 
stat. Judarna accepterade detta medan araberna svarade nej. 

Det brittiska mandatet upphörde i maj 1948. Kvällen före 
utropades den självständiga judiska staten Israel. Fem arabiska 
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stater gick omedelbart till angrepp mot Israel. När kriget 1949 
upphörde genom ett stilleståndsavtal övervakat av FN och 
UNTSO hade Israel erövrat ca 30 procent av den tilltänkta 
Palestinska staten. Egypten hade annekterat Gaza och Transjor
danien införlivat Västbanken. Något oberoende Palestina exi
sterade därför inte. 

Omkring 160 000 palestinska araber stannade kvar i Palestina 
medan majoriteten tvingades lämna landet till följd av våld och 
terror från judarna. De arabiska flyktingarna utgör ett av de 
svåraste problemen i konflikten mellan Israel och Arabstaterna. 
FN tog 1949 en resolution som underströk deras rätt att återvän
da. Israel har vägrat dem detta. 64 

Sherifens son Abdullah hade blivit mycket besviken över att 
han inte blivit utsedd till kung i Irak. För att trösta honom hade 
hans far, som nu kallades kung av Hedjaz', utnämnt honom till 
fältmarskalk. Han och hans privata arme av beduiner begav sig 
till staden Maan i södra Transjordanien, som då fortfarande 
ingick i hans fars rike. Efter tre veckors väntan tillkännagav han 
sina avsikter att rycka in i Moab. Tre månader senare hade han 
ockuperat hela Transjordanien. Det dröjde ytterligare tre måna
der innan Storbritanniens regering accepterade att Abdullah 
kunde utropa sig till emir över ett oavhängigt Jordanien år 1923, 
men Storbritannien behöll den militära makten. De områden 
Abdullah blev statschef över var fattiga och efterblivna. Den 
militära styrkan, som senare skulle komma att bli arablegionen, 
saknade till största delen användbara vapen. Den hade pansar
bilar, men saknade såväl huvar som däck. Det fanns inga reserv
delar eller bensin och ingen ammunition till gevären. Militären 
förfogade bara över två chaufförer. Den ene kunde bara köra 
framåt och inte backa och var den mest erfarne av de två. 

Abdullah accepterade brittiska rådgivare. Han gick med på 
britternas krav på militärbaser och närvaron av brittiska trupper 
i landet. Dessutom befann han sig i en akut finansiell kris och 
det var nödvändigt för honom att snabbt få en fast inkomstkälla. 

I maj 1923 blev Transjordanien självständigt och 1928 fick 
landet sin första konstitution. År 1946 fick landet full självstän
dighet och Abdullah ändrade sin titel från emir till kung. Vid 
konferensen i Kairo 1921 fastställdes riktlinjerna för den kom
mande brittiska politiken i området. Vid konferensen beslöts 
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även att de brittiska mandaten, med undantag för Palestina, 
väster om Jordanien skulle delas upp i kungariket Irak med 
Feisal som kung och som tidigare nämnts emiratet Transjordani
en med en av Husseins söner Abdullah som emir. 

Det var ingen klok lösning av problemen, som Kairo-konferen
sen presenterat och det visade sig betydligt svårare att genomfö
ra än vad konferensdeltagarna trodde. Shiitiska och kurdiska 
minoriteter och de härskande sunni-muslimerna var genast be
redda på att göra uppror i Irak. I april 1920 blev Irak ett brittiskt 
NP-mandat och i augusti 1921 kröntes Feisal till kung av Irak. 
Iraks överhöghet i Mosul erkändes först 1926 efter att de inter
nationella diskussionerna kring oljerättigheterna i denna provins 
lösts. 

Britterna hade vid Kairo-konferensen känt sig lugna i sitt val 
av Feisal till Iraks statschef eftersom han vid sin sida skulle fä 
general Nuri es Said, som varit i emirens tjänst sedan det arabis
ka upproret 1916. Han hade tidigare varit officer i den osmanska 
armen och frigetts frän ett brittiskt interneringsläger för att 
utbilda arabarmen. 

När Feisal kom till Irak för att krönas följde Nuri med honom. 
Så länge Storbritannien hade mandatet över Irak höll sig Nuri 
borta från politiken. Han tjänstgjorde antingen som krigsmini
ster eller som överbefälhavare. Men så fort som engelsmännen 
avsagt sig mandaten kastade han sig in i politiken. Han kom att 
dominera Iraks politiska liv fram till 1958.65 

Iraks anspråk på Kuwait ur historisk synvinkel 

Det irakiska argumentet är att Kuwait inte är något annat än en 
del av den irakiska Bashra-provinsen och därför som stat saknar 
varje form av legitimitet. Saddam Husseins påstående vilar på 
lösa grunder. Kuwait har haft en historisk kontinuitet sedan 
början av 1700-talet. 

Till nuvarande Kuwait kom medlemmar ur en stamfederation 
Anaiza från Nejd-regionen i Saudi-Arabien. I stamfederationen 
ingår även den saudiska dynastin i Saudi-Arabien: Ar 1756 utsåg 
dessa invandrade araber bland sig en lokal styrelseman ur klanen 
Sabah. Dynastin styrde Kuwait till 1990, då Irak i augusti inva
derade landet. 
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Under några årtionden var Kuwait en del av Bashra-provinsen 
i det Osmanska riket. Det osmanska inflytandet över Kuwait 
var begränsat men invånarna i Kuwait erlade skatt till det os
manska riket. De hade även förbindelse med det brittiska ostin
diska kompaniet, vilket i utbyte mot handelsrättigheter skydda
de Kuwait från sjörövare och krigiska beduiner från Saudi-
Arabien. 

Storbritannien och Osmanska riket förde förhandlingar under 
åren 1909-1913, vilka ledde till att Kuwait övertogs av Storbri
tannien, som ett protektorat med hög grad av självstyre och 
oberoende. Efter andra världskriget etablerades 1921 en neutral 
zon mellan Kuwait och Saudi-Arabien. Under 1920-talet upp
täcktes olja i Kuwait, men oljeexploateringen kom inte igång 
förrän efter andra världskriget. När Irak blev formellt självstän
digt 1932 började den irakiske kungen ställa krav på att Kuwait, 
som Irak definierade som en del av den irakiska Bashra-provin
sen. Frågan drevs utan framgång. 66 

I juli 1961 blev Kuwait helt självständigt från Storbritannien. 
Nu reste Iraks president Karim Kassim nya krav på att få införli
va Kuwait med Irak. Argumentet var det samma som tidigare 
och Irak hade Sovjetunionens stöd under denna tid. Brittiska 
trupper fick återinkallas för att skydda Kuwaits suveränitet. 
Dessa trupper ersattes senare av Arabförbundets. Sedan general 
Kassim störtats erkände den nya irakiska regimen 1963 Kuwaits 
suveränitet. I mitten av 1960-talet blev Kuwait medlem av FN 
och är även medlem av Arabförbundet, OPEC, OAPEC samt 
IDB (Islamiska utvecklings banken) samt sedan 1981 GCC. Ge
nom medlemsskapen i olika internationella organisationer ansåg 
sig Kuwait ha fått internationell bekräftelse på sin legitimitet. 
Trots att Irak erkände Kuwaits legitimitet återkom Irak under 
slutet av 1960-talet och under 1970-talet med nya anspråk på 
hela eller delar av Kuwait. De kuwaitiska öarna, som de irakiska 
fartygen måste passera för att komma ut i Persiska viken hade 
väckt Iraks särskilda intresse. Irak hade försökt att få hyra öarna 
under 90 år men fått avslag. Däremot fick Irak disponera dem 
under kriget mot Iran. 

Under kriget Irak-Iran stödde Kuwait Irak och gav omfattan
de krediter i form av räntefria lån. Det kuwaitiska stödet till Irak 
kunde ses som ett bidrag för att motverka Iranska revolutionens 
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expansion inom regionen, vilken även hotade Kuwait. Lokala 
shiitiska mullor understödde det folkliga motståndet mot emi
ren i Kuwait. 67 

I Kuwait har motsättningarna mellan shia- och sunnimuslimer 
resulterat i ett antal bombattental mot såväl politiska som eko
nomiska mål. I Juni 1986 dömde statens säkerhetsdomstol sex 
shiamuslimer och åtta andra oppositionella till långa fängelse
straff. Utanför domstolen pågick under rättegången stora de
monstrationer av anhängare till de åtalade. Det har vuxit upp en 
växande solidaritet mellan shiamuslimer och sunnimuslimer. De 
har förenats i motståndet mot den styrande familjen. Regimen 
gör gällande att oppositionen främst kommer från gästarbetarna. 

Myndigheterna försökte mer och mer att dra åt tumskruvarna 
på palestinierna i landet. Dessa fick allt svårare att skaffa visa 
och arbetstillstånd. På grund av minskade arbetstillfällen i lan
det hade de styrande försökt att insätta fler kuwaiter på de 
ledande posterna. Detta ledde till att palestinierna måste lämna 
landet samtidig som den kuwaitiska pressen tonade ner uttalan
den för palestiniernas sak.68 

Efter självständigheten 1960 förvandlade oljemiljonerna 
Kuwait till ett framgångsrikt ekonomiskt centrum och den sty
rande Sabahdynastin byggde upp en välfärdsstat. Kuwaiterna 
betalade ingen inkomstskatt och åtnjöt nästan gratis skolunder
visning och sjukvård. De fick penninggåvor när de gifte sig och 
barnbidraget var rikligt tilltaget. 

De fattiga arabländerna såg med avundsjuka på Kuwaits rike
domar. Gästarbetarna kom oftast från dessa länder. De fick inte 
del av det kuwaitiska välståndet, då detta var reserverat för 
kuwaiter, dvs 40 procent av befolkningen. Kuwaiterna skröt 
med sitt välstånd. Arabstaterna utan olja såg dem som uppkom
lingar. De islamiska fundamentalisterna tyckte att de övertagit 
mycket av västvärldens kultur. Välståndet blev till slut landets 
olycka.69 

Av befolkningen i Kuwait är bara 40 procent medborgare i 
landet. Dessa är i sin tur uppdelade i första- och andra klassens 
medborgare. De förra är ättlingar till arabiska sunni-muslimer, 
som under 1700-talet invandrade från det inre av arabiska halv
ön. Den styrande emir-familjen tillhör denna grupp. En annan 
stam kom invandrande från nuvarande Irak. Hit räknas även en 
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grupp persiska shiamuslimska familjer. Som medborgare av and
ra klassen räknas beduiner, som funnits länge i landet, men fört 
en nomadiserande tillvaro över gränserna, samt en del palesti
nier. Andra utlänningar, även araber, har haft små möjligheter 
att erhålla medborgarskap fast de vistats många år i landet. 
Palestinier, som är välutbildade, tillhörde medelklassen och ar
betade inom den kuwaitiska förvaltningen samt näringslivet. 
Det var bara ett ringa antal palestinier, som var kuwaitiska 
medborgare och hade rätt att äga företag eller hus. Ofta tvinga
des gästarbetarna ut ur landet när de pensionerades. Även egyp
terna räknas som medelklass. Övriga invandrare hade en under
ordnad ställning som billig arbetskraft. Efter kriget Iran-Irak 
blev det svårare att få uppehålls- och arbetstillstånd i landet.70 

Efter 1962 års författning är det emiren med sitt ministerråd 
som utövar den verkställande makten. Emiren utser premiärmi
nistern som även är kronprins. Han i sin tur utser de övriga 
ministrarna. En nationalförsamling med fem ledamöter innehar 
den lagstiftande makten, men endast manliga läskunniga kuwai
ter över 21 år och som kan bevisa att deras släkt levde inom 
landet före 1920 är röstberättigade. Rösträtt saknas av poliser, 
militärer, kvinnor och utlänningar. Vid valet 1985 var 3,5 pro
cent av befolkningen röstberättigad. Författningen ger emiren 
rätt att upplösa parlamentet och under juli 1986 skedde detta. 

I regeringen innehar släktingar till emiren nyckelpositioner. 
Under det moderna samhällets yta fortgår enligt gamla traditio
ner det politiska livet med eller utan parlament. För Kuwait 
spelar släkt och klanlojalitet den avgörande rollen liksom kom
plicerade nätverk av personliga band och kontakter. 

Efter 1988 ställdes krav på att nationalförsamlingen skulle 
sammankallas igen. Krav ställdes även på större fri- och rättighe
ter. Sedan 1989 har det förekommit regelbundna demonstratio
ner för stöd till parlamentarismen. På våren 1990 slogs en de
monstration brutalt ned. Åtta ledare av demonstrationen arre
sterades och avrättades.71 

Saudi-Arabien 

Då Irak invaderade Kuwait begav sig emiren al-Sabah och hans 
familj till Saudi-Arabien där de sökte asyl. Nu var det Saudi-
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Arabiens kung Fahd som fick gottgöra den välvilja, som släkten 
Sabah visat klanen Saud, när den sökte asyl i Kuwait efter att ha 
blivit bortkörd under 1800-talet från Riyadh av den rivaliseran
de klanen Rashid. 72 

Redan under 500-talet hade det i Hedjaz uppkommit städer 
längs handelsvägarna på arabiska halvön. De viktigaste var Mec
ka och Medina och det var i dessa städer som islams vagga kom 
att stå. 

Nominellt men inte rejält kom Arabien på 1500-talet under 
det Osmanska riket. 

En religiös väckelse leddes av Mohammed al-Wahhab, vilken 
ville återgång till koranens islam liksom fundamentalisterna i 
våra dagar. Denna tolkning av islam kallas Wahhabismen och 
blev en sekt inom sunniislam. Al-Wahhab fick stöd av klanen 
Saud, förfäder till dagens härskare Fahd. Det var en allians 
mellan al-Wahhab och klanen al-Saud där politik och religiös 
makt bildade en enhet, som dagens saudiska politiska system 
baserar sin legitimitet på. Detta är Wahhabismen, som ger lan
det nationell identitet, styr politiken och står för alla sociala 
restriktioner och är landets officiella religion. 

Det rivaliserande huset Rashid blev mäktigare och mäktigare 
och släkten Saud måste som tidigare nämnts söka skydd i Ku
wait. Det var därifrån den unge Abdel Aziz Ibn al-Saud, i väst 
mest känd som Ibn Saud år 1901 begav sig ut med 40 anhängare 
för att återerövra släktens hemort Riyadh, vilket lyckades. Det 
blev inledningen till det saudiska riket. 

Sedan Abdel Aziz erövrat Nedjd vände han sig mot östprovin
sen, som turkarna måste lämna ifrån sig. År 1921 gjorde hans 
son Feisal detsamma med sydprovinsen Asir. Mecka och 
Hedjazs besegrades 1925 och de hashemiska härskarna fördrevs. 

I september 1932 proklamerade Abdel Azia kungadömet 
Saudi-Arabien. År 1933 började oljeprospekteringen, som skulle 
bli grunden för Saudi-Arabiens rikedom. År 1953 dog Abdel 
Aziz och efterträddes av sin äldste son, prins Saud. Denne 
misskötte landet och avsattes av kungafamiljen 1964. Brodern 
Feisal - som tidigare varit vicekung i Hedjaz, premiärminister 
och utrikesminister - gjordes till regeringschef och efter en kort 
tid till kung. 73

De stora oljeprishöjningarna under åren 1973-197 4 och 
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1979-1980 gav landet stora ekonomiska resurser, vilka ledde till 
ambitiösa utvecklingsplaner, och landet blev en välfärdsstat. En 
del av oljeinkomsterna investerades utomlands. Landets snabba 
utveckling hade inte gått att genomföra utan en stor mängd 
gästarbetare, men de står utanför välfärdssamhället. I slutet av 
1980-talet, då oljepriserna sjönk har många gästarbetare blivit 
tvungna att flytta hem. Inom landet har väckts krav på att 
arbetskraften skall vara saudier. Liberala personer har påpekat 
att det fanns en stor arbetskraftreserv i de välutbildade saudiska 
kvinnorna, vilka inte tilläts arbeta inom andra yrken än de s k  
kvinnliga såsom sjuksköterska, lärare i flickskola samt i banker 
enbart för kvinnor. 

Saudi-Arabien har ingen skriven författning. Landet styrs ef
ter den islamska sharia-lagen. Kungen har dock myndighet att 
utfärda regleringar och statuter i frågor, som inte täcks av sharia
lagen, eller göra egna tolkningar där bara vaga antydningar finns. 
Kungens maktbefogenheter definieras och begränsas av de reli
giösa lagarna. Dessa är givna en gång för alla och får inte ändras 
och nya kan inte stiftas. Den tolkningsskola inom islam som 
Saudi-Arabien tillämpar är den sunnitiska hanbalitiska. Den 
räknas som en av de strängaste muslimska tolkningsskolorna. 
Den har kritiserats starkt av ayatollah Khomeini för att inte vara 
renlärig. År 1987 meddelade kung Fahd att han inte längre 
skulle tituleras majestät utan Väktare av de två heliga platserna, 
dvs Mecka och Medina. 74 

Från 1953 finns det ett ministerråd där kungahusets medlem
mar har de främsta posterna. Ett antal icke kungliga fick 1975 
säte i regeringen, vars funktion endast är rådgivande, kungen är 
premiärminister och regeringens ordförande. Han omger sig med 
personliga rådgivare, som han själv utnämnt. Enligt saudisk upp
fattning existerar direkt demokrati genom att i princip varje 
manlig invånare kan lägga fram sina ärenden i de regelbundet 
återkommande öppna sammanträden (Majlis) som kungen och 
andra makthavare håller. 

Det saudiska politiska systemet är helt unikt. Det är en pro
dukt av landets egna förhållanden och ett resultat av alliansen 
mellan al-Wahhab och al-Saud. Inrikespolitik enligt västerländsk 
uppfattning existerar inte och inte heller politiska rättigheter. 
Saudi-Arabien är närmast ett utvidgat stamsamhälle styrt av 
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den kungliga familjen al-Saud inom ramen av en religiös ideologi 
wahhabismen. Den största delen av befolkningen bekänner sig 
till wahhabismen och är sunniter. (nittio procent). De resteran
de tio procenten är shiiter och bosatta i landets östra provins. 
Ingen annan religionsutövning är tillåten i landet eftersom lan
det är väktare av islams allra heligaste platser. 

Saudi-Arabiens karaktär av islamisk stat ger de religiösa ledar
na och religionens uttolkare ulema en särställning. Deras roll är 
att kontrollera kungens lagstiftning och att politiken följer sha
rialagen. Tidvis har ulemas konservatism stått mot kungens 
reformsträvanden, bl a när han ville införa flickskola och TV i 
landet. Den högste ayatollahn har gett en Fatwa (utlåtande), när 
det gäller om kvinnor skulle få bli bilförare, vilket förbjöds. 

En viktig påtryckningsgrupp i landet är de s k  teknokraterna, 
vilka är en medelklassgrupp med hög utbildning, vilken de fått i 
väst. De blev i och med den snabba ekonomiska utvecklingen 
och byråkratiseringen av landet en viktig grupp utan att vara 
delaktiga i beslutsprocessen. Från denna grupp kommer allt 
större krav på politiska reformer. 75

Sammanfattning 

När vapenvilan mellan Irak och Iran inträdde 1988 hade Irak en 
utlandsskuld på 100 miljarder dollar, påbörjade utvecklingspro
jekt ej färdigställda pga brist på tekniker och pengar. Irak hade 
en stor ekonomisk potential och stora möjligheter till en snabb 
ekonomisk utveckling av landet. Det är rikt på olja, naturgas, 
mineraler, vatten, odlingsbar jord och har en befolkning, som är 
relativt välutbildad och köpstarkt. Irak har varit en välfärdsstat. 
Saddam Hussein har styrt med både morot och piska. 

Omedelbart efter vapenvilan med Iran återupptog Saddam 
Hussein utvecklingen av sina ekonomiska planer. För att effekti
visera ekonomin skedde en avreglering och privatisering inom 
näringslivet. Landet öppnades för utländska investeringar, men 
än så länge endast för arabiskt kapital. Efter 1988 hade utrikes
handeln ökat i takt med utvecklingsplanerna. Irans viktigaste 
handelspartner före det ekonomiska embargot 1990 var USA, 
Sovjetunionen, Turkiet och Italien. 
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Efter revolutionen 1958 skedde en löpande förändring av 
makten och den ekonomiska strukturen. Den tidigare monarkis
tiska ledningen med kungen i spetsen stödd av jordägarearisto
kratin ersattes successivt av Baath-partiet och den nya ekono
miska stödgruppen blev entreprenörerna. Dessa var en ny grupp 
som ersatte jordägarearistokratin. Inom denna verksamhet var 
det lättast att tjäna snabba pengar. Verksamheten stöddes av 
såväl Baath-partiet som Saddam Hussein och släktförbindelser. 
Klasstillhörigheten blev mer och mer en fråga om pengar och 
släktskapsnätverk. 

Saddam Husseins ideologi var panarabisk och arabsocialism. 
Panarabismen utgjorde arabernas svar på den europeiska koloni
sationen. Med en gemensam historia, religion och språk uppfat
tade de sig som en nation. Baath-partiets motto är: "En arabisk 
nation med en evig mission som strävar efter enhet, frihet och 
socialism". Det är till denna arabiska nation Saddam Hussein 
vände sig i sina tal när han sökte stöd. 

Det högsta politiska styrande organet är revolutionsrådet en
ligt den provisoriska författningen. Men alltmer har Saddam 
Hussein blivit envåldshärskare. Den politiska eliten som sitter i 
revolutionsrådet kommer från provinsen Saladdin och dess 
provinshuvudstad Takrit, vilken är Saddam Husseins födelseort. 
Personer från detta distrikt återfinns inom revolutionsrådet, 
ledningen av Baath-partiet samt på olika administrativa tjänster 
och höga militära poster. De två främsta familjerna i Takrit är al
Majid, Saddam Husseins familj på fädernet och Tulfah på mö
dernet. Dessa båda familjer återfinns i alla nätverk och ledande 
poster inom landet, men kan inte sinsemellan komma överens. 

Den militära eliten är nästan omöjlig att kartlägga enär Sad
dam Hussein tillsätter och avskedar oavbrutet utan samman
hang. De militära ledarna har dock alltid samma bakgrund som 
Saddam Hussein. 

Säkerhets- och underrättelsetjänsterna infiltrerade varje nivå 
av det irakiska samhället. Tre olika säkerhetstjänster kontrolle
ras av en fjärde. 

Våren 1990 stoppade tullen i några europeis.ka länder stora 
stålrör på väg till Irak. Det ansågs att det fanns ett samband 
mellan stålrören och ett företag Bull i Belgien. Teknikern Bull 
var kanadensare och känd vapenexpert med inriktning mot lång-
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skjutande kanoner. Han hade tidigare hjälpt Irak med konstruk
tion av dessa vapen. Västvärlden spekulerade i att Irak skulle 
skaffa sig dessa kanoner och med dem beskjuta Israel. Några 
klara besked att Irak förfogade över kärnvapen finns inte. Irak 
säger själva att anläggningen i Mosul gäller konstruktion av 
vindtunnlar och är en provningsanläggning för raketmotorer. 

Det finns flera skäl varför Irak annekterade Kuwait. Det 
främsta var landets pressade ekonomi, stora skulder till GCC
länderna och då främst till Kuwait. Politiskt siktade Saddam 
Hussein till att bli arabländernas ledare, "Nasserkomplexet". 
Med Iraks och Kuwaits olja skulle han kunna diktera världsolje
priset. Oljepriserna hade sjunkit pga att Saudi-Arabien och 
Kuwait producerade olja över sina tillåtna kvoter. Saddam Hus
sein ansåg att Kuwait tidigare var en provins under den irakiska 
provinsen Basrah och nu skulle ingå som provins i Irak. Skälet till 
detta var gränserna efter det sönderfallande Osmanska riket 
uppdragits av Storbritannien och Frankrike efter första världs
krigets slut. De nuvarande statsbildningarna hade aldrig god
känt dessa gränser. Men Saddam Husseins påstående, när det 
gällde Kuwait vilar på lösa grunder. Kuwait har haft en historisk 
kontinuitet sedan början av 1700-talet. 
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Båda böckerna vid samtidig beställning - 280 kr. 

Böckerna kan beställas från Militärhistoriska avdelningen/MHS, Box 27805, 
115 93 STOCKHOLM, tfn 08-788 9379 eller direkt från �ROBUS förlag, 

Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM, tfn 0�60 76 15. 



STORM ÖVER ÖKNEN 
13 uppsatser om Gulf-kriget 

Militärhögskolan har samlat ett antal skribenter 
många verksamma som mediakommentatorer under Gulfkriget -

till en antologi under ovanstående titel. 
Boken ger olika infallsvinklar för analys och diskussion samt en 

del faktaunderlag om kriget. 

Redaktör. 
Chefen för Militärhistoriska avdelningen 

överste Bo Hugemark 

Medverkande författare: 
överstelöjtnant Stellan Bojerud, kommendörkapten Carl-Gustaf Dybeck, 

överste Gunnar Ekman, överstelöjtnant Mats Engman, överstelöjtnant 
Cleive Hornstrand, överste Bo Hugemark, överste 1. gr Erik Rossander, 

forskningschef Johan Santesson, konteramiral Claes Tomberg, 
överste Lennart B:son Uller, överste 1. gr Tomas Warming, docent Kent 

Zetterberg samt överste Claes Sundin och överstelöjtnant Lennart Carlsson 
med luftvämseleverna på Allmänna kursen (AAK) vid MHS 90-91. 

Boken kan beställas från Militärhistoriska avdelningen. 

Officerskursen 1948 -1949 

En Karlbergskurs i skuggan av 40-talets kalla krig 

Bo Kjellander, red. 1990. 200x215 mm, inbunden, rikt illustrerad, 160 sid. 

Boken har recenserats av överste 1. gr Carl Herlitz i KrV AHT, 

2. häftet 1991, s 127 -128.

Officerskursrm 1948-1949 kan beställas på PROBUS förlag 
Adress: Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 Stockholm. Tfn: 08-660 7615 
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