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Tidens krav
Om militär professionalism
i Sverige och Ryssland 1884-1914

Jens Rydström

IIpocnrre nexore,

'ITO TaK Hepa3YMffi} 61,rnaeT OHa:
BCer�a MI,I yxOiJ,HM,

Kor� Ha 3eMJieIO 6ym:yer BecHa.
Sulat Okudzjava

Inledning
Syfte och frågeställningar
Militärens ställning och funktion i samhället har studerats av en lång
rad historiker och sociologer. Förutom militären som potentiell
maktfaktor har dess roll som byråkratisk struktur och som instru
ment för disciplinering och kontroll undersökts. Weber betecknar
den professionelle militären som en prototyp för den byråkratiske
funktionären. 1 Bland modernare tänkare har bl a Foucault upp
märksammat militärens disciplinerande funktion i samhället.2
Kriget är, säger Clausewitz, "en akt av våld för att tvinga motstån
daren att uppfylla vår vilja" .3 Man kan i detta sammanhang tala om
tre nivåer av handlande för att påtvinga andra "vår" vilja: den
politiska, den strategiska och den taktiska. Det politiska handlandet
bestäms av politiker eller monarker och det strategiska av de ledan
de militära experterna. Det taktiska handlandet bestäms ytterst av
befälhavare och soldater i stridslinjen. De handlar då idealt i enlig
het med en taktisk doktrin som utarbetats av militära experter och
lärts ut vid officers- och soldatutbildningen.
Frågan om militärens professionalisering har setts som väsentlig
för att förstå nationell och internationell politik och har studerats av
ett flertal forskare. Med militärens professionalisering har förståtts
dess utveckling från "the warriors of previous ages" till "themilitary
officers of today",4 dvs till en professionell yrkeskår med krav på
7

kompetens, yrkesetik och gruppidentitet. Samuel Huntington an
såg att denna utveckling var avslutad kring år 1900 "in virtually all
major countries", något som ifrågasatts av andra forskare.5
Aren 1870-1914 kan med fog sägas vara ödesdigra för många
länder och i hög grad för Sverige och Ryssland, där sociala motsätt
ningar i det ena landet genom reformer ledde till ett parlamenta
riskt statsskick och i det andra genom en våldsam revolution och
inbördeskrig till en enpartistat. Krigsmakten har i båda länderna på
olika sätt spelat en väsentlig roll i det politiska livet och det kan vara
fog att titta närmare på den militära utvecklingen underjustdenna tid.
Frågan om den ryska armens professionalisering kan även kopp
las till det rysk-japanska kriget 1904-05. Japans seger överraskade
många bedömare, och redan innan kriget var slut började man
diskutera tänkbara orsaker till att stormakten Ryssland led ett så
svidande nederlag.6 Diskussionen har fortsatt in i vår tid, senast av
två amerikanska historiker. John Bushnell kopplar 1981 samman
nederlaget med de ryska officerarnas brist på professionalism.7
William Fuller hävdar att den ryska officerskåren visserligen visade
prov på många negativa egenskaper, men att deras uppträdande
inte skilde sig från officerarnas i andra länder vid samma tid.8 Han
efterlyser ett komparativt perspektiv vid bedömningen av en offi
cerskårs professionalism.
Det vore mycket sagt att föreliggande arbete avser att täcka
bristen på komparativa studier av olika länders officerskårer, men
dess ambition är att i någon mån belysa skillnader i grad av profes
sionalism mellan svenska och ryska officerare. Utgångspunkten är
att de svenska militärattacheerna i sina rapporter från de årliga
ryska manövrarna vid Krasnoje Selo reagerar på sådant som skiljer
de båda ländernas armeer åt. Rapporterna speglar svenska officera
res reaktioner vid direkt observation av rysk trupp i verksamhet på
övningsfältet och förhoppningen är att rapporterna, som ett slags
skärningspunkt mellan svenskt och ryskt, skall kunna ligga till
grund för en jämförelse mellan svenska och ryska officerares profes
sionalism.
Å ena sidan studeras de ryska officerarnas professionalism, som
den speglas i utförandet av fälttjänstövningarna. Å andra sidan
studeras de svenska officerarnas, dvs militärattacheernas, profes
sionalism, såsom den speglas i deras sätt att rapportera och i deras
reaktioner på förhållanden i Ryssland.
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Problemet, men också utmaningen, med undersökningen är det
dubbla perspektivet. Samma text används för att analysera vad
rapportören ser, men också hur han ser det. Det ena är avhängigt det
andra och det är vanskligt att bedöma bedömaren och samtidigt
deltaga i bedömandet.
Efter denna inledande diskussion kan vi formulera följande fråge
ställningar:
• Vilken effekt fick de svenska militärattacheernas utveckling mot ökad
professionalism på utformningen av deras rapporter och på kvaliteten
av deras underrättelser? Kan man skönja någon förändring, speciellt
efter reformerna på Krigshögskolan på 1890-talet?
• Vilken effekt fick den ryska officerskårens utveckling mot ökad profes
sionalism på övningsfältet? Förbättrades övningarnas realism? För
ändrades truppernas taktiska beteende? Kan man se en förändring
efter kriget 1904-1905?
• Vilka skillnad'7.r i professionalism kan urskiljas mellan svenska och
ryska officerare? Okar eller minskar skillnaderna?

Innan vi kan gå vidare behöver vi nu resonera en smula kring vad
vi egentligen menar med militär professionalism.

Begreppet militär professionalism
De flesta studier som gjorts kring detta tema har tagit fasta på
strukturella förändringar - förändringar av urvalskriterierna vid
officersrekryteringen, utbildningen, officerarnas tjänsteförhållan
den och karriärmöjligheter, eller organisationen av krigsmakten.
Mig veterligen har inget arbete riktat in sig på effekterna av profes
sionalisering på det taktiska planet, dvs hur professionalismen
kommer till uttryck i den militära yrkesutövningen på slagfältet
eller övningsfältet. 9
Som nämnts betraktade Samuel Huntington professionalisering
en av officerskåren som något avslutat omkring år 1900. Mot detta
vänder sig William Fuller i sin studie av "Civil Military Conflict in
Imperial Russia 1881-1914" (1985). Fuller hävdar att professionali
sering är en dynamisk process och snarare en fråga om medvetenhet
(consciousness) än om kompetens. Han ställer upp fem kriterier för
att bedöma kompetensen hos officerskåren: 1) Yrkesskicklighet,
förvärvad genom utbildning och erfarenhet i fält, 2) en strävan
att förbättra armens prestationer, 3) en utvecklad gruppidentitet,
9

4) medvetenhet om och artikulerande av gruppens speciella intres
sen i samhället och slutligen 5) autonomi, dvs möjlighet och förmå
ga att själva styra sin verksamhet, rekrytering och befordrings
gång.10
Fullers kriterier för professionalism är tilltalande eftersom de är
konkreta. De har emellertid visat sig omöjliga att använda på denna
undersökning eftersom de förutsätter ett mera övergripande per
spektiv på officerskåren än vad attacherapporterna erbjuder. Atta
cherapporternas fördel är att de studerar militära aktiviteter på nära
håll, och i den konkreta yrkesutövningen, inte som de uttrycks i
reglementen, tidningsartiklar eller statistik. För denna undersök
nings syften verkar de kriterier som presenteras av Klas Borell i hans
avhandling "Disciplinära strategier" (1989) vara mer ändamålsenliga.
Fullers betonande av att yrkesskicklighet (skill) är något som
officeren förvärvar både genom studier och erfarenhet ligger i linje
med Borells resonemang kring samma tema. Borell vill i stället för
utbildningen betona "den professionella yrkesutövningens karak
tär". Borell presenterar tre aspekter på professionalism: den norma
tiva, den kognitiva och den autonoma. Som nämnts vill han i den
kognitiva aspekten se till själva yrkesutövningen i stället för utbild
ningen till yrket. Vidare framhäver han att den kognitiva aspekten
står för en kombination av standardiserade kunskaper och osäkerhet.
Genom standardisering kan ett professionellt område grovt avgränsas
och dess grundläggande kunskapskrav specificeras. Men med en yr
kesutövning som uteslutande vilar på standardisering kan inte ett
professionellt anspråk framgångsrikt hävdas. En professionell måste
framför allt behärska osäkerheten och därmed företräda ett aktivitets
slag otillgängligt för omedelbar utvärdering av lekmän eller byråkra
ter. Anledningen till att man överhuvudtaget kan tala om militär
professionalism blir därmed ytterst officerskårens anspråk på att som
en framtida krigsledare kunna hantera det sammansatta och ovissa.

Den normativa aspekten är för Borell "en professions kollegiala
integration och därmed [ ...] kapaciteten att kollektivt hävda ett
särskilt kunskaps- och yrkesintresse, tillsammans med en karaktä
ristisk livsstil eller kåranda". Med denna formulering avvisar Borell
den betoning på altruism, vad Huntington kallar "responsability",
som tidigare använts som kriterium för professionalism. Borell vill
i stället tala om en "intressegruppsideologi"
Den autonoma aspekten är "en professions tendens till internt
reglerad, självrådande verksamhet". Detta oberoende är en viktig
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aspekt av alla riktiga professioner, vi kan nämna jurister och läkare
som kanske de tydligaste exemplen. För militärens del innebär
autonomin inte total isolering, just med tanke på militärens roll som
ett redskap för politiken. Det bör snarare ses som förmågan att
reglera befordring, rekrytering och den direkta yrkesutövningen,
eller den taktiska aspekten av de militära operationerna.11
I kapitlet Metod återkommer jag till hur jag skall applicera dessa
kriterier på mitt material.

Forskningsläge och bakgrund
Taktikens utveckling
Det taktiska tänkandet under 1800-talet dominerades av två sins
emellan ganska olika strömningar. Den som inspirerades av Clause
witz "Vom Kriege" (1832-1834) och den som Jomini och Willisen
stod för. 12 Förenklat kan sägas att Clausewitz, som påverkats av
den tyska romantiska filosofin,ansåg att krigets ide, "kriget i sig" är
något som kan studeras och teoretiseras kring, men som aldrig
motsvarar verkligheten. I den verkliga striden frustreras alla initi
ativ av "friktioner" och man kan därför aldrig uppställa fasta regler
för hur enbefälhavare i strid skall handla. Endast teoretiska kunska
per kan skapa en handlingsberedskap för den osäkra situation där
härföraren måste lita till sin intuition. Jomini och Willisen represen
terar en mer "geometrisk" attityd till krigskonsten. Jomini liknar
kriget vid ett schackbräde och i synnerhet Willisen utvecklar detta
schematiska tänkande till tabeller kring taktikens och strategins
förutsättningar. Av de två skolorna kom den "geometriska" att ha
störst inflytande fram till fransk-tyska kriget 1870-71. Därefter
bidrog von Moltkes beundran för Clausewitz att göra denne till den
mest inflytelserike militärteoretikern.
De två skolorna skiljer sig åti ett annat viktigt avseende,nämligen
i det att Clausewitz upprätthåller balansen mellan defensiven och
offensiven, medan Jomini betonar offensivstridens avgörande ka
raktär. Clausewitz, vars tänkande är dialektiskt och svårgripbart,
kom småningom att vulgariseras och vantolkas av ledande militä
rer, så att han ansågs förorda ett ensidigt offensivt uppträdande.13
Den vapentekniska utvecklingen förändrade radikalt förutsätt
ningarna för de taktiska grundbegreppen, eld, rörelse och skydd
11
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under 1800-talets andra hälft. Eldkraften hos såväl infanteri som
artilleri ökade snabbt och gjorde det nödvändigt för infanteriet att
överge de slutna formeringarna i bataljonskolonn, som tidigare
hade varit de vanliga. De faktiska förutsättningarna krävde spridda
formeringar och försvårade ett offensivt uppträdande, vilket klar
synta militärer till fullo insåg efter fransk-tyska kriget. Trots detta
dröjde det länge innan dessa insikter fick genomslag i den tilläm
pade infanteritaktiken. Spridda formeringar innebar problem med
ordergivningen och ställde nya krav på enskilt initiativ hos lägre
befäl och soldater och offensiven omhuldades av många skäl, bl a
moraliska.14 Kulsprutornas införande från 1880-talet accentuerade
behovet av skydd i terrängen, spridda formeringar och defensiv,
men i själva verket ökade ledande militärers tilltro till offensiven
ända fram till första världskriget.15 Den franske fältmarskalkenFoch
söker 1903 t ex bevisa att de nya vapnens eldkraft gynnar offensi
ven.16
Gevärens ökade räckvidd fick svåra konsekvenser för artilleriet
under ett skede, då infanteriets skottvidd överskred artilleriets.
Detta gjorde att artilleriet på ett annat sätt än tidigare tvingades
uppsöka väl dolda ställningar. Det röksvaga krutet som likaså
infördes på 1880-talet innebar att artilleriet kunde öka eldhastighe
ten och att såväl infanteri som artilleri kunde öppna eld tidigare utan
att röja sina ställningar. Det ställde i sin tur ökade krav på spanings
tjänsten.
Kavalleriet var det truppslag som drabbades hårdast av den
ökade eldkraften. På sikt skulle detta leda till att kavalleriet som
truppslag helt avskaffades, men redan i detta skede stod det klart
att kavallerichockens betydelse radikalt hade minskat och att kaval
leriet i ökad utsträckning borde användas till spaning och bevak
ning.

Militär utveckling i Sverige
Under den undersökta perioden avskaffas indelningsverket och
den svenska armen förvandlas till en värnpliktsarme. Kasernering
en av de indelta regementena tog sin början redan 1897 och pågick
ända till 1923.17 Betydelsen av denna förändring av den faktiska
miljön för officerares och soldaters tjänstgöring kan knappast över
skattas.
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Den ökade tjänstgöringstiden ställde nya krav på officerarna,
vilket också avspeglades i deras utbildning. Åke Bernström har visat
hur undervisningen vid såväl volontärskolorna som Krigsskolan
och Krigshögskolan förändrades under framför allt 1890-talet, med
an tiden efter sekelskiftet präglades av gradvis förändring och mo
dernisering av utbildningen. Tyskland var föredömet och en allmän
tendens vid samtliga skolor var att mer vikt lades vid praktiska
övningar och truppföring. 18
Försvarsfrågan kan emellertid inte ses isolerad, utan var som
bekant intimt sammankopplad med frågan om rösträttsreform och
parlamentarism. En speciell aspekt av denna fråga, nämligen om
överbefälet över krigsmakten, har Per Thullberg ägnat en intressant
specialstudie. I samband med en översyn av departementsorganisa
tionen tillsatte regeringen 1894 en kommitte som skulle utreda
frågan om en sammanslagning av lantförsvars- och sjöförsvarsde
partementen. Det visade sig att de1ma fråga var intimt förknippad
med frågan om en gemensam överbefälhavare för krigsmakten.
Kungen var formellt högste befälhavare för armen, men inte för
flottan, och inrättandet av en överbefälhavare kunde innebära ett
ifrågasättande av kungens befälsrätt. Frågan bereds i utredningar
såväl 1894-1895 som 1908-1912 och under de första åren efter
sekelskiftet lägger liberalerna flera motioner med syfte att begränsa
kungens befälsrätt och ställa armen under parlamentarisk kontroll.
Förslagen engagerade många högre officerare, och bland annat av
deras insändare och remissvar framgår att många kände sig splitt
rade. Å ena sidan fanns ettprofessionellt intresse att ställa krigsmak
ten under sakkunnig ledning, men å andra sidan tvekade de många
gånger konservativa och rojalistiska officerarna att bidraga till en
inskränkning av kungamakten. 19 Som Jarl Torbacke har visat före
kom starka monarkistiska strömningar inom officerskåren under
1900-talets första decennier. 2° Förslagen till reform av krigsmaktens
högsta ledning stötte på starkt motstånd från officerskåren, men
småningom sker en svängning, så att det professionella kravet
kommer att överväga över de monarkiska hänsynen.21
Det moderna kriget förde med sig ett ökat behov av lnilitära under
rättelser för att möjliggöra en detaljerad krigsplanläggning och dispo
sition av resurserna. Under perioden effektiviseras och professionalise
ras också den militära underrättelsetjänsten, vilket Gunnar Åselius
har visat med militärattacheerna i Petersburg som exempel. 22
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Militär utveckling i Ryssland
Åren 1863-1881, då Miliutin var krigsminister, var en period av
intensiva militära reformer. Armens utrustning moderniserades
och territoriet delades in i de militärdistrikt (voennye okruga), som
i stort sett fortfarande gäller. De centrala ledningsorganen och de
militära högskolorna skapades, av vilka Generalstabsakademin var
den mest prestigefyllda. Utbildningen till officer öppnades även för
ofrälse, med resultat att den ryska officerskåren vid tiden för denna
undersökning hörde till de mest socialt differentierade i Europa.23
Mordet på Alexander II 1881 ledde som bekant till stark politisk
repression, vilket även fick återverkningar på krigsmilkten. Miliutin
avskedades och ersattes av general Vannovskij, vilken upphävde
många av Miliutins reformer. Kadettskolorna stängdes för ofrälse,
vilka därefter var hänvisade till de så kallade junkerskolorna (jun
kerskie utjilisjtja), med sämre karriärmöjligheter. Disciplinen skärptes
och kroppsstraffet återinfördes. Det som bestod av Miliutins refor
mer var dock en förhållandevis välutbildad officerskår, vars duglig
het i fält dessutom ökades genom de krig som Ryssland var inblan
dat i (rysk-turkiska kriget 1877-78, kinesiska fälttåget 1900 och
rysk-japanska kriget 1904-05).24
Perioden präglas av konflikter mellan krigsministeriet och fi
nansministeriet angående finansieringen av armen. Nederlaget
mot Japan 1905 leder till inrättandet av en representation och skifte
på krigsministerposten. Vannovskijs efterträdare Kuropatkin hade
åtnjutit stort förtroende och arbetat energiskt för att reformera
armen, men efter nederlaget ersattes han av general Rediger, som
dock fick avgå 1909 efter att ha desavouerat kejsaren i riksduman.
Om hans efterträdare Suchomlinov går meningarna isär. Han har
beskrivits som en kejsartrogen reaktionär och en korrumperad
rufflare, vilket av allt att döma äger sin riktighet, men frågan om
hans duglighet som krigsminister har debatterats.25 Klart är att
1909-1914 var en period av reformer när det gäller armens utrust
ning. Utbildningen däremot var eftersatt och även om målsättning
en uttalat var att uppmuntra enskilda initiativ och självständigt
tänkande präglades både utbildning och befälsförhållanden av ett
arkaiskt hierarkiskt förhållningssätt.26
Kejsaren och hans familj intog en särställning. När soldaterna i det
mångnationella ryska riket svor sin trohetsed, var det inte till
15

fosterlandet, utan till tsaren personligen.27 Tsaren omfattades tradi
tionellt av en nästan mystisk vördnad av sina soldater och officerare
och spelade en aktiv roll i alla militära frågor.28 Efter revolutionen
1905 var kontrollen över krigsmakten det prerogativ som han mest
svartsjukt bevakade.29 Storfurstarna, tsarens bröder, kusiner och
farbröder, innehade viktiga militära ämbeten och många är vittnes
målen om deras maktfullkomlighet och, i de flesta fall, inkompe
tens.30
De så kallade kejsarmanövrarna vid Krasnoje Selo var de för
nämsta manövrarna, med deltagande av gardestrupperna från S:t
Petersburgs militärdistrikt och i närvaro av kejsaren och de utländ
ska militärattacheerna. Där förevisades de senaste tekniska inno
vationerna och taktiken präglades av vad som lärdes ut på General
stabsakademin.31
John Bushnell diskuterar den ryska officerskårens professiona
lism i sin artikel "The Tsarist Officer Corps 1881-1914: Customs,
Duties, Inefficiency" .32 Med stöd av två skönlitterära texter33 och ett
stort antal officersmemoarer må.lar han upp en bild av en officerskår
i moralisk upplösning. Officerarnas liv kretsade kring dryckesgil
len, spelskulder, och kurtis. För att finansiera detta ägnade de sig åt
stöld, och på regementena intrigerade härsklystna officershustrur.
Orsaken till ledningens ineffektivitet låg inte så mycket i officersut
bildningen, hävdar Bushnell, som i den förkvävande atmosfären
på regementena. Ambitiösa officerare stöptes snabbt om på rege
mentet. "Young officers quickly mastered the art of inefficiency''. 34
Den djupare liggande orsaken till regementenas ineffektivitet
finner Bushnell i det faktum att varje ryskt regemente i stort sett var
ekonomiskt självförsörjande. På grund av landets väldighet måste
varje regemente producera vad de behövde av mat och kläder,
vilket sysselsatte en stor del av dess personal. En god regementschef
var snarare en duktig bokhållare och företagsledare än en duglig
fältherre, och för att få in pengar hyrdes soldaterna ut till skördear
bete en månad varje höst. Detta stal givetvis värdefull tid från den
militära träningen.35
William Fuller kritiserar Bushnells bild av den ryska officerskå
ren. Att såsom Bushnell bygga sin framställning mestadels på
officersmemoarer är "impressionistiskt" och kan inte tillåta gene
rella utsagor om en kår på 35 000 individer. Dessutom är åtminstone
hälften av memoarskrivarna reformvänliga officerare som ville
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ändra de missförhållanden de beskrev - och kanske överdrev.
Förhållandena var sannolikt inte mycket värre i den ryska än i
andra europeiska armeer vid samma tid. "I see the tsarist officers
as manifesting behavior patterns which were not all that dissimilar
from behavior patterns in other officer corps. What did distinguish
the tsarist officers from other officers was an extremely low self
esteem and an absence of cohesion".36
På ett övertygande sätt visar Fuller att den ryska officerskåren
besatt en låg grad av professionalism enligt alla kriterier han an
vänder sig av utom enligt det första, yrkesskicklighet. De var för
hållandevis välutbildade tack vare den framsynte krigsministern
Miliutins reformer (1863-1881) och flera av officerarna hade tränats
i rysk-turkiska kriget 1877-1878 och vid det kinesiska fälttåget 1900.
De övriga kriterierna uppfylldes dock knappast alls, förutom av ett
smalt skikt officerare, som hade utexaminerats från någon av de
fyra militära elitskolorna (Generalstabsakademin, Artilleriakade
min, Ingenjörsakademin och Krigsrättsakademin).37 Dessa officera
re utgjorde en elit som uppvisade en stark gruppkänsla, strävade att
förbättra armen, var medvetna om sina speciella intressen och
strävade efter autonomi.

Källor
Militärattacheernas rapporter
I militärattachens uppgifter ingick att rapportera om saker av mili
tärt intresse i landet där han var ackrediterad, bl a krigsmaktens
organisation, rekrytering, utbildning, beväpning, industriella re
surser, armens budget, stridsmoral, mobiliseringsplaner. För in
samlandet av all denna information begagnade sig militärattacheer
na i allt högre grad av öppna källor, vilket hänger samman med att
behovet av exakt information ökade, och att den information man
ville ha inte längre inskränkte sig till det i strikt mening militära.38
En genomgång av militärattacheernas rapporter från S:t Peters
burg39 visar att deras antal ökar år för år, och också att ämnena för
rapporterna spänner över ett brett register redan från början. Rap
porterna från manövrarna vid Krasnoje Selo är i allmänhet omfat
tande och blir med tiden allt mer detaljerade. I början rapporterar
militärattachen från manövern vartannat eller vart tredje år, men
från 1892 så gott som årligen. Undantagen är år 1900, vilket beror på
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att militärattachen plötsligt tvingades lämna sin tjänst, 1904-1905,
då manövern inställdes på grund av kriget med Japan, samt1911, på
grund av militärattache:::1s hastiga frånfälle.
Samtliga manöverrapporter utom två är från Krasnoje Selo. 1902
rapporterar attachenfrånKursk och1903 från Pskov. 1906 är militär
attachen inte själv närvarande, utan refererar vad hans kolleger från
andra beskickningar meddelat honom.

Handbreven
Handbreven var en direktare och mindre formell väg för militära
underrättelser. De gick direkttill generalstaben utan att som rappor
terna ta omvägen över lantförsvarsdepartementets kornmandoex
pedition. Redan1906 börjar generalstaben registrera inkomna hand
brev från Ryssland, men först från november1908 börjar attacheerna
mera regelbundet skriva handbrev. Dessförinnan finns bara ensta
ka från attachen resten av de många handbreven som samlats
sedan1906 är skickade av underrättelsebyrån, konsuln i Helsingfors
och olika agenter i Finland. Från 1909 är det övervägande antalet
handbrev skickade av militärattachen. Deras innehåll varierar mel
lan mycket korta meddelanden till mera strukturerade skrivelser
som ibland är ungefär likadant utformade som rapporterna. Till
skillnad från rapporterna innehåller handbreven mycket ryskt ma
terial: förordningar, budgetar, kartor, skisser och olika former av
tryckt material. 1910 innehåller de mycket material om den nya
ryska försvarsplanen. Tonen är mindre formell. Ofta inleds de med
"Käre vän" eller "Bäste bror", och relaterar ofta intrycken på ett
mer personligt och skämtsamt sätt. För min undersökning har jag
plockat ut handbrev som kommenterar sommarövningarna, utbild
ningen och den ryska officerskåren, och använt dem för att komplet
tera det övriga materialet.
Reserapporter
I generalstabens arkiv förvaras också ett antal reserapporter från
officerare som rapporterat från resor i intressanta länder. Ofta rör
det sig om rapporter från besök vid fälttjänstövningar i främmande
land. Från Ryssland under vår period finns fyra sådana rapporter:
två från svenska officerare som besökt manövrarna vid Krasnoje
Selo på1880-talet och som inte skiljer sig nämnvärt från attacherap
porterna; en samling regementsorder och tidsindelningar från ma18

nävern 1901; en från attachen vid de ryska trupperna under rysk
japanska kriget, Nils Edlund. Hans rapport är på 348 sidor och
ytterligt detaljerad. Den ger många upplysningar om officerskåren
och utbildningen som är av intresse för undersökningen.

af Kleens dagbok
Genom vänligt tillmötesgående av ambassadör Erland Kleen harjag
fått tillgång till en utskrift av hans faders, Erland af Kleens, dagbok,
vilken var militärattache 1910-1911, innan han hastigt insjuknade
och avled. Dagboken blir ett viktigt komplement till rapporterna,
eftersom af Kleen har beskrivit ett besök vid Krasnoje Selo kort före
sitt frånfälle.
En jämförelse mellan af Kleens dagbok och de rapporter och
handbrev han avfattade, visar att de detaljerade dagboksanteck
ningarna ligger till grund för rapporterna. Dagbokstexten följs i stort
sett ordagrant i rapporterna och handbreven, med smärre redige
ringar och ibland omdisponering av stoffet.40 Detta gör att jag anser
mig kunna analysera dagboksanteckningarna på samma sätt som
rapporterna och handbreven när det gäller textens innehåll.

Metod
För att undersöka officerarnas professionalism har jag analyserat
följande parametrar:

Den autonoma aspekten
Här undersöks dels huruvida de ryska officerarna och de svenska
rriilitärattacheerna verkar sträva efter och utvecklas mot en "internt
reglerad, självrådande verksamhet". När det gäller de ryska office
rarna kommer jag att undersöka om detta tar sig uttryck i ett
minskande beroende av yttre, icke-militär styrning vid planeringen
och genomförandet av manövrarna och den taktiska verksamheten,
dvs striden. Den moderna krigföringens krav på mera självständigt
agerande från truppbefäl och soldater gör också att denna aspekt
blir intressant att undersöka. Det sistnämnda hör dock delvis till den
kognitiva aspekten, eftersom detta snarare än ett ideologiskt krav
var ett praktiskt, som dikterades av vapenutvecklingen.
Dels kommer jag härvidlag att ta fasta på de svenska rapportö
rernas eventuella direkta kommentarer om icke-militär styrning vid
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manövrarna och utbildningen, och dels kommer jag att försöka dra
slutsatser kring detta med ledning av deras skildringar av de kon
kreta förhållandena.
För de svenska officerarnas del är jag hänvisad till att notera i
vilken utsträckning de reagerar på skillnader mellan de ryska för
hållandena och deras egna erfarenheter eller förväntningar.

Den kognitiva aspekten
För att analysera aktörernas professionella kompetens, dvs deras
yrkesskicklighet uttryckt som en kombination av standardiserade
kunskaper och kreativitet (behärskande av det osäkra), kommer jag
för de svenska rapportörernas del se till rapporternas utformning
(stil, disposition, antal och art av bilagor) och rapporternas innehåll
(intresse för paradmässighet och innovationer, kommentarer kring
taktiken och övningarnas realism).
Med professionell stil menar jag en sakligt relaterande, resone
rande stil, som söker förklara företeelser eller resonera kring deras
orsaker. Professionell disposition är tematiskt strukturerad och lätt
överskådlig, så att mottagaren snabbt kanhitta den information som
intresserar honom. Antalet bilagor menar jag också vara en indika
tion på professionalism på grund av att de gör informationen mera
överskådlig. Därvid vill jag se till bilagornas innehåll, dvs om det
bara var sådant som delades ut vid manövrarna eller om rapportö
ren dessutom bifogar material som han fått från annat håll.
Ett intresse från rapportörernas sida för paradmässigheten (kom
mentarer om soldaternas rättning och hållning) kan ses som ett
uttryck för ett äldre taktiskt tänkande. Om man anser att soldaten i
ledet skall vara en kugge i ett större maskineri blir det också viktigt
att notera huruvida den mekaniska drillen har lyckats förvandla
honom till det. Således blir ett stort intresse för paradmässigheten
beroende på den taktiska utvecklingen. En officer som fortfarande
anser paradmässigheten vara väsentlig vid en tidpunkt då en mo
dernare taktisk doktrin har vunnit insteg är således oprofessionell,
medan detta inte kan sägas vid ett tidigare skede.41
Ett utvecklat intresse för innovationer tyder på en medvetenhet
om vapenutveckling på ett mera direkt sätt och är inte kopplat till
en speciell taktik. Däremot kan kommentarerna kring taktiken ses
som en indikation på rapportörernas egen inställning till den mo
derna taktiken och visa om de följer med sin tid. Kommentarerna
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kring övningarnas realism, slutligen, kan visa om de svenska office
rarna såg den nya tidens krav på modern trupputbildning, dvs om
de uppfattade manövrarna främst som utbildning eller som upp
visning.
För de ryska officerarnas del menar jag att en källkritisk analys av
rapportens kommentarer kring taktik och övningarnas genomför
ande kan ge en bild av hur det förhöll sig med de ryska officerarnas
yrkesskicklighet och om denna förändrades över tiden.

Den normativa aspekten
Denna aspekt är kanske den mest svårfångade i det undersökta
materialet. Jag har valt att söka tecknen för denna aspekt i hur de
ryska officerarnas moral och allmänna attityder uppfattas av de
svenska officerarna. Härvidlag har jag koncentrerat mig på hur
rapportörerna uppfattar de ryska officerarnas självbild och attityd
till sitt yrke. Hur allvarligt tar de sina tjänsteåligganden? Hur
behandlar de sina underlydande? På detta sätt hoppas jag få en bild
av professionaliseringsprocessen hos såväl de svenska som de ryska
officerarna.
Denna analysmodell kommer ytterligare att utvecklas i kapitlet
Slutsatser. I själva undersökningen har jag valt att relatera rappor
terna under först en svensk och sedan en rysk aspekt. Detta leder
oundvikligen till en del upprepningar, men i görligaste mån försö
ker jag undvika detta.
Slutligen ett par reservationer. Ett problem när det gäller under
sökningen av de svenska officerarnas professionalisering är att det
studerade materialet är skrivet av ett fåtal personer. Jag måste ställa
mig frågan om slutsatsernas allmängiltighet, med tanke på att det
alltid finns dugliga och framsynta individer som gör ett bra jobb och
mera stelbenta, konservativa tjänstemän. I vad mån kan materialet
säga mera än att en del attacheer var duktiga och andra mindre
duktiga?
Det är viktigt att hålla i minnet att begreppet "professionalism"
inte alls har med duglighet, intelligens eller framsynthet att göra.
"Professionalism", som jag använder begreppet, är ett förhållnings
sätt till sina uppgifter som individen socialiseras in i genom utbild
ning och yrkeserfarenhet. När villkoren för yrkeserfarenhet och
utbildning förändras, förändras också individens respons på de
krav han ställs inför.
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Jag är dessutom väl medveten om att jag i undersökningen jämför
olika storheter: attityderna och yrkesutövningen hos en handfull
välutbildade svenska generalstabsofficerare jämförs med attityder
och yrkesutövning hos en mycket stor mängd ryska officerare och
soldater: alla som under trettio år red, snubblade och krälade
omkring i gyttjan vid Krasnoje Selo och i skyttegravarna vid Muk
den och Liao-yang. Men med detta sagt vill jag ändå hävda att
materialets stora förtjänst är att det utgör samtida förstahandsskild
ringar av hur militärerna utvecklades i sin yrkesroll under ett
avgörande tidsskede.

Periodindelning och disposition
För en överskådlig presentation av materialet har jag delat in det i
fyra perioder:
Ar
Militärattache
Period I 1884-1891 Brändström
Period II 1892-1900 Arbin, Berling
Period III 1900-1907 Hedengren, Leijonhufvud
Period IV 1908-1913 Steuch, af Kleen, Wachtmeister
Jag har försökt få perioderna lika långa, men med naturliga brott när
en ny attache tillsattes. Period I kännetecknas för Sveriges del av
1885 års härordning och för Rysslands del av en hårdnande repres
sion under Alexander III.42 Period II, 1890-talet, präglas i Sverige av
debatten kring allmän värnplikt och allmän rösträtt. Samtidigt
pågick ett intensivt reformarbete på Krigshögskolan och Krigssko
lan. Period III är tiden för den indelta armens slutgiltiga avskaffan
de, unionsupplösningen och i Ryssland kriget mot Japan43 och
revolutionen 1905 med efterföljande representationsreform. Period
IV, åren närmast första världskriget, ökar misstron mellan Sverige
och Ryssland. Ålandskris, sågfilaraffärer och ett svensk-tyskt när
mande ökar spänningarna. I Ryssland innebär Suchomlinovs till
träde som krigsminister en intensiv upprustning men också en mer
konservativ syn på taktiken.
Jag kommer att presentera rapporternas utformning och innehåll
period för period, först med tanke på vad de kan säga oss om de
svenska officerarnas professionalisering, och sedan med tanke på
vad de avslöjar om de ryska officerarnas professionalisering. Varje
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kapitel avslutas med en sammanfattande diskussion som leder
fram till den avslutande diskussionen i slutsatskapitlet. En del
företeelser kommenteras för tydlighetens skull i sitt sammanhang i
själva undersökningarna.
Källhänvisningarna till attacherapporterna består av årtalets två
sista siffror inom parentes. I de fall två rapporter från manövrarna
skrivits samma år, särskiljs de genom att "a" respektive "b" lagts till
årtalssiffrorna. Reserapporter, handbrev och litteratur noteras på
vanligt sätt.

Period I 1884-1891
Under denna period var Edvard Brändström militärattache (18851891). Han var 35 år när han tillträdde posten efter att den varit
vakant ända sedan 1867. Han hade gått Krigshögskolan 1875-1877
och varit generalstabsaspirant 1877-1880. 1884 deltog han i kejsar
manövern vid Dilsseldorf. Brändström var den mest namnkunnige
av militärattacheerna i S:t Petersburg. Han var kunnig och intresse
rad av taktik, översatte litteratur i ämnet och skrev handböcker i
taktik för armen.44 Mellan 1906 och 1920 var han envoye och lega
tionschef i S:t Petersburg och 1899 var han teknisk delegerad vid
fredskonferensen i Haag.45 Brändström rapporterade under sina sex
år som militärattache från tre manövrar vid Krasnoje Selo: 1885,
1887 och 1890.
De båda andra rapportörerna under denna period var tillfälliga
besökare vid manövrarna: Chefen för Vendes artilleriregemente
överste Ankarcrona (1884) och Chefen för Svea artilleriregemente
överste Breitholtz (1886).
Tabell 1. Rapporter period I
Ar
Rapportör
Sidor Bilagor
1884 Ankarcrona

29

11

1885 Brändström
1886 Breitholtz

36
15

1
2

1887 Brändström
1890 Brändström

20
19

2
2

(förutsättningar, program,
disposition, kartor)
(karta)
(förutsättningar, program, lista
på utländska officerare)
(kartor)
(karta, lista på deltagande för
band)
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Det svenska perspektivet
Rapporternas utformning
Rapporterna från denna period är skrivna i enlättflytande, berättan
de stil. Tonen är inte särskilt kritisk, och i reserapporten från 1884 är
den rentav mycket positiv. Antalet kritiska omdömen är väsentligt
större i den sista rapporten. Här kan man anta att det rör sig om en
skillnad mellan den oerfarne rapportören och den som redan har
några års erfarenhet och redan har sett två likartade manövrar.
Periodens rapporter är inte särskilt detaljerade och svepande
formuleringar är vanliga. Sålunda sägs om en av övningarna 1885:
"Artilleriet rörde sig raskt och med ordning i terrängen, infanteriets
ledning saknade lugn, skyttelinjerna lystrade icke väl".
Mellanrubriker saknas och händelseförloppet beskrivs i kronolo
gisk ordning, med värderande omdömen insprängda efter hand.
Den sista rapporten (90) är dock mer strukturerad, med kritiken
uppspaltad med de olika vapenslagen var för sig.
Med undantag för den första reserapporten är antalet bilagor litet
och består endast av kartor och en lista på deltagande förband, vilket
allt utdelats vid manövern. Ankarcronas många bilagor är uppen
barligen material som han fått av manöverledningen. Breitholtz
beklagar sig i sin reserapport 1896 över att han fått dagorderna och
förutsättningarna för manövern först i efterhand, och då av den
franske militärattachen.
Rapporternas innehåll
Kommentarer kring paraderna
Rapporterna ägnar ett förhållandevis stort utrymme åt paraderna
under manövrarna. År 1890 förekom ingen parad, vilket också
påpekas, men i de övriga fyra rapporterna upptar beskrivning och
kommentar av paraden i medeltal 8A procent av textmassan (1884:
9,2; 1885: 8,3; 1886: 3,6; 1887: 12,5).46 Naturligtvis beror skillnaderna
delvis på att manöverledningen ägnade olika mycket tid åt parader
olika år, men det framgår också att rapportörerna har olika inställ
ning till vad paraderna kan ge för information.
Så uppehåller sig Ankarcrona länge vid förbimarschen, och ger
detaljerade beskrivningar av rättning och hållning. Infanteriet defi
lerar i dubbla bataljonskolonner, "väl anslutet och med en beund
ransvärd tukt och hållning". En del regementen defilerar i språng24

marsch vilket enligt Ancarkrona ger tillfälle att bedöma truppens
goda lungor, dess lätthet i rörelsen och dess "precision i anslutning
och linjerättning". Detta visar att han ansåg sig få viktig information
genom att studera paraden. Här kommenterar han också karlarnas
utrustning. "Trupperna marschera i rask takt [ ... ] och syntes alltid
vara vid gott lynne. Härtill bidrager ovillkorligen mycket karlens
lätta packning och utmärkta ben- och skobeklädnad." Ryttarnas
hållning var "vacker, ledig och elegant". "Ett lugn, en precision fri
från all humbug genomgick hela uppvisningen".47 Breitholtz är
mera summarisk, och konstaterar att defileringen gick bra. Bränd
ström ägnar förhållandevis stort utrymme åt paraderna, och kom
menterar också spänst och hållning. "För öfrigt synes den ryske
infanteristen i allmänhet sakna den smidighet i rörelserna och det
herravälde öfver kroppen, som utmärker den väl utbildade svenske
fotsoldaten" (85). Svenskarna får bättre gymnastikutbildning, något
som även gäller de finska trupper som deltar. "Infanteriet defilerade
såsom städse är fallet väl rättadt, men saknar den spänstighet och
fart i marschen, som fördelaktigt utmärker de finska bataljonerna"
(87).
Brändström skiljer sig från de båda andra rapportörerna genom
att ägna en hel del utrymme åt att beskriva vad slags utrustning
soldaterna hade vid förbimarschen. Han diskuterar ingående huru
vida persedelpåse är att föredra framför ränsel (87).

Kommentarer kring taktiken
Ankarcrona och Breitholtz är ganska okritiska, men Ankarcrona
förvånar sig över det "ovanligt" stora avståndet mellan avantgardet
och huvudstyrkan. Den iakttagelsen föranleder dock inga vidare
funderingar. Vid ett tillfälle riktar Ankarcrona, som artilleriofficer,
skarp kritik mot det ryska artilleriet. Att blanda ihop kanoner från
olika batterier "kan naturligtvis icke vara riktigt och borde aldrig
förekomma". Däremot kommenterar han inte huruvida ryssarna
väljer skyddade eller oskyddade artilleriställningar, vilket är ett
återkommande tema i senare perioders rapportering. Ankarcrona
är i övrigt mycket positiv och menar att den ryska armen" med skäl
kan räknas bland kända länders mest framstående arrneer".48
Det är intressant att notera vad Brändström inte säger. Han
relaterar hur trupperna går i ställning och skriver om Ostkårens
artilleri: "Batteriet hade tagit ställning på en liten höjd, strax norr om
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chaussen." Och lite längre ner, om Västkåren: "Högra flankens ar
tilleri körde upp på sluttningen öster om kyrkan i Keidemjaki och
inledde strid med ostdetaschementets batteri"(85). Det förefaller
alltså inte Brändström märkligt att batterierna går i ställning på
höjder eller invid landsvägen.
Breitholtz och Brändström kritiserar den ryska ordergivningen.
Breitholtz ansåg att orderna dels var för detaljerade och dels inne
höll onödiga upprepningar (86). Brändström påpekar 1890 att or
derna gavs utan att repeteras. Dessutom saknade de "reda och
öfverskådlighet"(90). Det är inte förvånande att Brändström kriti
serar detta. Han skriver i sina "Stridsöfnings-exempel" om vikten av
att ge enkla och klara order.49
Brändström såg ett problem i spridda grupperingar. "Genom
delning i många små kolonner och detaschement gled ledningen af
kåren ofta ur högste befälhafvarens hand" (90). Detta sista uttalande
tyder på att Brändström inte ser den spridda anfallsordningen som
nödvändig med anledning av den ökade eldkraften. Befälhavarens
order kan inte nå fram till alla i en sådan formering och detta ställer
alltså högre krav på självständigt agerande av kompani- och plu
tonsbefäl.so

Intresse för innovationer
Presentation av innovationer upptar inte särskilt stort utrymme i
rapporterna. Ankarcrona är ganska intresserad av soldaternas ut
rustning och då speciellt artilleriets beväpning. Han bifogar en
beskrivning och en skiss av ett avståndsskikte, som de ryska infan
teristerna hade monterade på sina gevär.si Breitholtz rapporterar
om försök med elektrisk belysning vid nattstrid (86). Brändström
ägnar 17 rader åt soldaternas nya ränsel, som han rapporterar vara
"hållbarare än påsarne, gifver trupperna ett prydligare utseende
samt är beqvämare under marsch än påsarne" (87). Ett nytt gevär
har provats, vilket resulterar i 4,5 sidors referat av provskjutningar
na, hämtat ur en rysk tidskrift (87). Vid manövern 1890 räknar
Brändström upp en rad innovationer, men utan några ingående
beskrivningar. Det kan synas svårt att tillhandahålla sådana be
skrivningar, eftersom de i allmänhet var hemliga, men Brändströms
efterträdare skickar, som vi skall se, utförliga beskrivningar, bilder
och kompletterar med egna iakttagelser och bedömningar.
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Kommentarer kring övningarnas realism
Den stora manövern med gardescorpsen 1884 var enligt Ankarcro
na IIen vacker paradmanöver efter ett förut noga bestämdt pro
gram", och han fortsätter: För den i krigskonsten mindre bevandra
de var manövern en verklig ögonfägnad, men, som sagt, den kunde
föga öfverensstämma med verkligheten. Det kritiken verkar dock
inte vara avgörande för hans uppskattning av manövern - tonen i
rapporten är som tidigare framhållits mycket positiv. 52 Påföljande
år säger Brändström att fälttjänstövningarna "mera hade prägeln av
uppvisning än av manövrer", men det verkar också hos honom vara
mer ett konstaterande än allvarlig kritik. del övningar var upp
visning, andra var manöver, verkar han resonera.
Brändström är annars den som mest kritiserar bristande realism
hos övningarna. Exempelvis redogör han för förutsättningarna för
fältskjutningen 1885, men "af allt detta blef snart sagt intet under
öfningen verkställt". De uppställda målen uppnåddes inte, efter
som "uppgifterna voro allt för talrika och invecklade" (85). Vidare
kritiserar Brändström stridsdomarna för att de är för passiva (85,
90) och trupperna för att de inte tar hänsyn till fiendens eld. En
avlösning mellan kavalleri och infanteri genomfördes under "en eld
så häftig att det i sjelfva verket icke varit möjligt att verkställa en
sådan aflösning" (85).
Ankarcrona rapporterar att batterierna snabbt kom i ställning och
att man snabbt öppnade eld, men att man sköt det första skottet "i
vädret". Brändström gör samma iakttagelse, att man snabbt kom till
skott, men tillägger att batterierna mycket snabbt sköt in sig, så
snabbt att "det kunde väcka tanken att battericheferna icke voro
obekanta med afstånden"(85). Detta är den enda kommentaren
under perioden som antyder att det skulle vara en nackdel att
övningsterrängen var välkänd för alla deltagare. Liknande förhål
landen bör ha varit rådande i Sverige, där fortfarande de indelta
förbanden samlades till möte varje år på samma hed.
11

11

Kommentarer kring kejsarens roll
Kejsarens inverkan på övningarnas utförande noteras, men kritise
ras inte. Så berättar Ankarcrona att kejsaren lät blåsa alarm klockan
halv fyra på morgonen, eftersom han enligt uppgift var rädd att det
skulle bli regn senare på dagen, men det "ville dock ingen gerna tro 11
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(84). Breitholtz å sin sida hoppades få se en riktig drabbning vid sitt
besök men just då överraskades man av "ett genomgående åskregn"
och kejsaren lät avblåsa striderna och gick för att frukostera. Breit
holtz är besviken, men det föranleder honom inte att ifrågasätta
kejsarens rätt eller ens sätt att föra befäl. Vidare beklagar han sig
över att vara bunden till kejsarens svit, men inte heller då framskym
tar någon kritik mot kejsarens roll vid manövern (84). Brändström
skriver att kejsaren efter paraden 1885 gav trup.r,befälhavarna kritik,
men att det var enda gången detta inträffade. Ovningen 1887 anser
han hade kunnat vara lärorik i negativt avseende, om kritik givits,
men han hade aldrig sett att kritik utdelades (87). Att Brändström
kritiserar avsaknaden av officiell kritik, kan tolkas som indirekt
kritik mot monarken. I övrigt skriver han inget som kan tolkas som
kritik av kejsaren, vilken han omtalar i termer som "Hans Majt
Kejsaren" eller "Högstdensamme".

Kommentarer om den ryska officerskåren
Under perioden förekommer inga närmare detaljer om ryska office
rare. Vanligtvis nämns namnen på dem som kommenderar de större
enheterna, men det är också allt. Både Ankarcrona och Brändström
skriver dock om soldaternas utseenden. Ankarcrona berättar om
sina intryck från bivackerna, om hur den ryske soldaten ofta dansar
och sjunger och "syntes han strålande af skämt och munterhet". "I
bivacken sofver karlen föga, får roa sig med dans och sång". Om
förhållandet mellan befäl och manskap skriver han: "Ett godt förhål
lande var rådande, så väl inom äldre och yngre grader inom befälet
som mellan befäl och trupp" .53 Brändström poängterar flera gånger
att soldaterna är bra, men att officerarna är okunniga: "truppen
syntes städse uthållig och förnöjsam" (90).
Okunnighet hos befälet är det bara Brändström som kritiserar.
1887 skriver han:
[Förmiddagens övning] bestyrker äfven en af mig förut vid flera
tillfällen gjord iakttagelse, att de detaschementsöfningar med taktisk
förutsättning, som här utföras och hvilka icke förut varit föremål för
noggrann planläggning och inöfning, under utförandet ofta förete fel
och oegentligheter, hvilka tyda på bristande kunskaper såväl hos de
högre officerare, hvilka haft detaschementets ledning sig anförtrodd,
som hos truppofficerarne.
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Det ryska perspektivet

Taktik
Den bild som växer fram av den ryska infanteritaktiken under des
sa år är av en ganska slentrianmässig, offensiv formering. Skytte
linjerna är svaga och otillräckligt förstärkta - det är ett påpekande
som återkommer (85, 90) och skall återkomma i följande perioder.
A vtånden mellan avantgarde, huvudstyrka och förstärkningar är
mycket utsträckta, ända upp till 10 km (84, 90). Brändström skriver
1885: "Från Kavelahtihöjderna företedde det anfallande infanteri
et en egendomlig anblick med sina tunna skyttelinjer, de på allt för
långt håll följande understöden och den i kompanikolonner upplös
ta reservbataljonen". Uppdelningen av trupperna i smärre enheter
är så långt driven, att de högre befälhavarna börjar få problem med
att styra och kontrollera trupperna (90). Exempel på detta är att
infanteriets övergång från marschformering till stridsformering
sker under oordnade former, eller att skjutningen sker slarvigt
infanteristerna tar inte sikte utan skjuter medan de rycker fram (90),
Det som kavalleriet främst kritiseras för och som kommer att
återkomma ofta genom åren är att det sköter rekognosering och
bevakning dåligt, vilket som bekant kom att bli dess viktigaste
uppgifter i takt med vapenutvecklingen. Ankarcrona talar om "Ost
kåren, hvilken ständigt var illa bevakad och dess cavaleri aldrig på
sin plats". Han förundrar sig över att samma kår avstod från att gå
till anfall mot fienden, när denna var splittrad. Förklaringen han kan
tänka sig är att de saknade kännedom om fiendens positioner (84).
Om artilleriet rapporterar Ankarcrona att man blandade ihop
kanoner från olika batterier när det var för trångt att sätta upp ett
batteri samlat, vilket tyder på nonchalans. Av allt att döma lever
dessutom den gamla artilleritaktiken kvar-att brösta av kanonerna
på höjder och invid vägar. Eldledningen sägs dessutom vara dålig.
Vidare brister samordningen mellan trupperna, vilket Brändström
påpekar (90) och ordergivningen är oredig (86, 90).
I en särskild rapport presenterar Brändström det nya trängregle
mentet, som man beslutat införa på grund av "de fel och brister,
som under senaste krig med Turkiet visade sig vidlåda trängens
organisation och verksamhet".54 Längre fram kommer vi att se att
problemet med trängen levde kvar många år än. Det är dock inget
som rapportörerna har reagerat över under denna period.
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Övningarnas genomförande
Övningarna präglades av bristande realism. Uppgifterna var för
många och för invecklade (85) och stridsdomarna tillät många
omöjliga stridslägen (90). Flera kommentarer under perioden tyder
på att övningarna var förplanerade och förutbestämda. När Ankar
crona vill förklara varför Nordkåren utan egentlig anledning utrym
mer en stark ställning, tror han att reträtten var förutbestämd liksom
allt annat på övningen, för att man ville "uppnå ett för ögat vackert
resultat af dagens stora manöver".55 I samma rapport karakteriserar
han övningen som "ögonfägnad", och det konstateras att övningar
na verkade mer uppvisning än manöver. Även Brändström påpekar
detta (85).
Övningarnas slentrianmässighet är omvittnad även från andra
håll. En rysk general berättar i sina memoarer om den för alla
deltagare välkända övningsterrängen. Kavelahtihöjderna och Du
dergrofkullen anfölls och försvarades på likartat sätt år efter år, så
att man myntade uttrycken "Kavelahtitaktik" och "Dudergroftak
tik".56 Han skriver vidare:
Andra sådana stödjepunkter var Laboratoriedungen, vilken omgavs
av ett djupt dike, och den berömda Tsarvallen, på vilken vanligtvis
monarken stod vid manövrerna. Denna lilla jordvall tjänstgjorde som
ledstjärna för flinka taktiker under manövrar i kejsarens höga närvaro.
Den ensamt belägna Laboratoriedungen var det ständigt någon som
attackerade eller försvarade.

Kejsaren
Vi har redan konstaterat att kejsaren lade sig i striderna och avblåste
dem när det behagade honom. Vid lunch avbröts alltid striderna och
kejsarens svit intog en överdådig lunch. På kvällarna bjöds på
teaterföreställningar och konserter.57 Men om kejsarens inverkan på
övningarna inte föranleder de svenska officerarna att reagera, är det
inte särskilt troligt att det av några ryssar vid denna tidpunkt
uppfattades som en anomali.

Officerskåren
Rapportörerna säger ingenting om enskilda officerare, annat än att
de nämner vilka befattningar de högre befälen har. Att ordergiv
ningen fungerar dåligt och att samband och samordning är mindre
tillfredsställande, kan vara tecken på professionell inkompetens.
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Karta över det sedvanliga övningsområdet, utvisande bl a Kavelahtihöjderna
och Laboratoriekullen, ritad av Edvard Brändström. (Ur rapport 87)
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Förhållandet mellan manskap och officerare verkar gott - det är
närmast en idyllisk bild som frammanas av rapportörerna.

* **
Under den första perioden är rapporterna välskrivna och informa
tiva, men inte särskilt djuplodande. Tonen är i allmänhet inte kritisk,
även om flera missförhållanden påpekas. Rapporterna är kronolo
giskt uppställda, och kritiken är inbakad i den löpande texten. Man
kan dock märka en skärpning av kritiken i den sista rapporten
(1890), då den även har lyfts ut och presenteras vapenslag för
vapenslag. "Yttre" faktorer och beskrivningen av paraderna tar
förhållandevis stort utrymme, och innovationerna presenteras utan
närmare beskrivning. Antalet bilagor är lågt i jämförelse med senare
perioder och innehåller enbart material som delats ut vid manövern.
Det är svårt att omedelbart peka på en avgörande skillnad mellan
militärattachen och de resande rapportörerna. Att Brändströms
sista rapport är mer kritisk än de andra får tillskrivas det faktum att
han vistats lång tid i landet och sett fler manövrar, vilket ger honom
något att jämföra med. En skillnad är dock att Ankarcrona och
Breitholtz som artillerister rapporterar mer utförligt om artilleriet än
om något annat vapenslag, medan Brändströms rapporter är mer
balanserade i detta avseende. Hans intresse när han rapporterar om
paraderna är också något mer fokuserat på truppernas utrustning
än på deras hållning och rättning.
Aven om Brändström på ett par ställen reagerar mot att övning
arna är orealistiska, verkar det inte som om de svenska rapportörer
na anser det vara fel att organisera uppvisningsövningar. Att öv
ningarna skall tjäna som utbildning framhålls aldrig. Inte heller är
den välkända terrängen något som de reagerar över explicit. Att
kejsaren blandar sig i övningarna upplevs också som något naturligt
om än stundom irriterande. Ingenting i rapporterna tyder på att de
ryska officerarna i gemen ses som annorlunda eller sämre än de
svenska, förutom Brändströms konstaterande i sin sista rapport, att
övningarna fallerar på grund av okunnighet hos såväl högre som
lägre befäl. Jämfört med senare tiders kritik är det ett milt omdöme.
Brändströms biograf, Pontus Reuterswärd, menar ändå att "Bränd
ström aldrig lärde sig att uppskatta ryssarna",58 varav man åtmins
tone kan antaga att hans frånvaro av kritik mot officerskåren som
sådan inte dikterades av en russofil inställning.
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Ankarcrona framställer soldaterna som lyckliga barn. Han be
skriver deras utseenden och framställer förhållandet till officerarna
som mycket gott. Detta kan ses som ett uttryck för en äldre form av
paternalism, som enligt Borell var förhärskande vid de indelta
regementena. Kompanichefen uppfattade sig som en far för sina
soldater och såg soldaterna som stora barn eller outvecklade vux
na.s9
De tunna skyttelinjerna och den i kompanikolonner upplösta
reservbataljonen förvånar Brändström 1885. Detta skulle kunna
tolkas som om han inte har accepterat att infanteriet tvingas strida
i spridd ordning och att kompaniet har ersatt bataljonen som taktisk
grundenhet. Det är härvidlag intressant att studera vad von Schlich
ting säger i sin "Om infanteristriden", som Brändström översatte
och bearbetade 1880. Den är uttalat inspirerad av Clausewitz och
undviker att ställa upp fasta scheman: "I verkligheten aflöper alt
icke så efter schema som här antagits. Rubbningar äro oundvikliga,
missförstånd uppkomma, fel begås, och truppledningen måste taga
alla dessa faktorer med i räkningen,"60 Attinfanteriet på grund av de
moderna eldvapnen måste uppträda i spridda formeringar är en av
de grundsatser som slås fast allra först,61 men von Schlichting är
däremot inte beredd att se kompanikolonnen som annat än en
integrerad del av bataljonskolonnen: "Kompanikolonnerna äro blott
kämpande delar afen bataljon, inga taktiska enheter!" [kurs. i original].62
Brändström kan med ledning av detta betraktas som clausewitzian,
med dennes typiska odogmatiska betraktelsesätt, samtidigt som
han fortfarande inte till fullo har insett konsekvenserna av den
ökade eldverkan.
De ryska övningarna har karaktären av uppvisningar, och genom
förandet är ofta slarvigt, vilket bl.a. visas av Brändströms notis om
oredan vid anmarschen. Det är kutym att kejsaren låter avblåsa
striderna varefter honoratiores intar en överdådig lunch.
De ryska formeringarna är glesa och avstånden mellanförtrupper
och eftertrupper stort. En spridd anfallsordning svarar mot det
ökande behovet av skydd mot fiendens eldverkan, och är alltså
framsynt. Detta stämmer med Johanssons tes att klarsynta militärer
vid denna tid insåg att slutna formeringar var omöjliga. Det var först
senare som föreställningen om offensivens nödvändighet ledde till
att man negligerade skyddet.63
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Problemen med trängen var något som hade visat sig redan under
Krimkriget och som åter accentuerades under rysk-turkiska kriget
1877-78. Detnya trängreglementet var ett försökatt komma tillrätta
med missförhållandena, men det skulle dröja många år innan pro
blemet var löst. Vid övningarna verkar Brändström dock inte ha
noterat att trängen var stor eller otymplig.
Kavalleriet brister i spaning och bevakning och artilleriet går i
ställning på höjder, de spridda formeringarna leder till brister i
ordergivningen och sambandet fungerar dåligt, vilket alltsammans
kan ses som tecken på bristande förmåga hos de ryska officerarna.

Period II 1892-1900
Under denna period varAxel Otto Fredrik vonArbin militärattache
1892-1898. Han var 39 år när han tillträdde posten, hade gått
Krigshögskolan 1877-1879 och var generalstabsaspirant 1879-1881.
År 1890-1891 var han militärattache i Paris där han deltog som
observatör i manövrar två år i rad.64Arbin kunde vid ankomsten till
S:t Petersburg inte ryska, men tycks ha tillägnat sig en hel del av
språket under sina år som militärattache. Före kommenderingen i
Petersburg översatte och bearbetade han Lehnerts "Handbok för
truppföraren".65
Arbins efterträdare Elvir Berling beklädde posten 1899-1900.
Han var vid tillträdandet 34 år, gick Krigshögskolan 1888-1890 och
var generalstabsaspirant 1891-1893. Berling hade före utnämnandet
varit militärattache i Paris, där han bevistat höstmanövern i l'Allier
1898. 66 Han kunde inte ryska.
Arbin rapporterade från alla augustimanövrar mellan 1892 och
1898. Berling skrev endast en sådan rapport, 1899, innan han tving
ades begära förflyttning på grund av en skilsmässoskandal. 67 Under
perioden skrevs sålunda rapporter från Krasnoje Selo alla år utom
1900, och vi har ett ovanligt rikt material att studera.
Tabell 2. Rapporter period II
Rapportör
Ar
Sidor
14
1892 Arbin
1893 Arbin
24
12
1894 Arbin
34

Bilagor

0

1
1

(karta)
(karta)

1895a* Arbin
1895b Arbin

18

17

2
2

1896

Arbin

20

8

1898

Arbin

53

5

1899

Berling

18

4

(karta, skiss)
(karta, tidningsartikel på
tyska)
(karta, 2 dispositioner,
5 tidningsartiklar)
(2 kartor, 1 flottmanöver
progr, 2 tidn. artiklar)
(1 karta, 1 order på ryska,
2 tidningsartiklar)

*) År 1895 besökte Arbin härlägret i två omgångar. 1895a behandlar manövrarna den
6/8 (nya stilen) och 1895b manövrarna den 20-21/8 (n.s.)

Det svenska perspektivet
Rapporternas utformning
Rapporterna i början av perioden är i allmänhet torra och sakliga och
inte särskilt kritiska i tonen. I de första rapporterna får trupperna en
hel del beröm, men så småningom skärps kritiken, och präglas
ibland av bitande ironi. Den sista rapporten, skriven av Berling, är
starkt kritisk, men saknar den föraktfulla underton som så småning
om utvecklas hos Arbin. Ett exempel på detta är hans kritik mot
artilleriets val av ställningar. I sin första rapport, 1892, konstaterar
han bara att artillerietsökte dåliga ställningar uppe på en höjd, vilket
vore mot instruktionen. Han skriver vidare:
Artilleriet tycktes, i likhet med kavaleriet, ej heller hafva någon fruktan
för infanteriets eld, men , så som ofvan nämndes, torde detta vara att
tillskrifva det inskränkta öfningsområdet och önskan att der åstadkom
ma ett så vackert militäriskt skådespel som möjligt.

Arbin tycks här vara beredd att ursäkta de utsatta ställningarna med
övningens karaktär av uppvisning, men tre år senare är kritiken
betydligt skarpare:
Förutom sådana löjligheter från flydda tider, som 2 kanoner i position
å en landsväg 10 meter från en bro, som fienden väntas skola öfvergå,
såg man dessa på hvarandra följande artilleriställningar med t. ex. ett
batteri och några hundra meter derbakom två batterier och ytterligare
400 a 500 m derbakom flera batterier, med ett ord uppställningar, som
man i en annan arme skulle betrakta som otänkbara.

Icke desto mindre präglas rapporterna av saklighet och detaljrike
dom. Arbin söker ofta förklara de förhållanden han rapporterar om.
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Så redan i den första rapporten (92), då han hänvisar till erfarenhe
terna från rysk-turkiska kriget 1877-1878 när han kommenterar den
förändrade ryska taktiken. Han anknyter också till de nyutfärdade
instruktionerna och jämför hur pass väl trupperna uppfyller inten
tionerna i dessa.
Genomgående är den systematiska uppställningen och intresset
för detaljer. Så rapporterar Arbin t ex om förläggningen och förpläg
naden. Han noterar att soldaterna får färskt kött och anger storleken
på slaktarkommandot. De nya kakorna, "galetterna", av fransk
modell presenteras och den nya sjukvårdsinstruktionen kommente
ras också (95b).
Informationen är uppdelad av mellanrubriker och kritiken pre
senteras vapenslag för vapenslag. Som framgår av tabell 3 tenderar
antalet bilagor att öka mot slutet av perioden, och det är ett varierat
material, som attachen har skaffat sig på annat håll än vid själva
manövern. För första gången bifogas 1895 även en bild (föreställan
de en kanon) till manöverrapporten.

Ritning av kanon, bifogad attacherapport (vol 4, rpt 62) 1895. (Foto Krigsarkivet)
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Rapporternas innehåll
Kommentarer kring paraderna
Arbin och Berling skriver så gott som ingenting om paraderna.
Andelen av periodens textmassa är endast 1,0 procent (1897: 5,1;
1898: 0,2; 1899: 2,5). De nämns således endast vid tre tillfällen och
enda gången någon av dem uppehåller sig något längre vid dem är
1897, då den tyske kejsaren och den franske ministerpresidenten
Faure gästar härlägret och paraden är mer storslagen än vanligt. Inte
vid något av dessa tillfällen kommenteras truppernas rättning och
hållning. 68

Kommentarer kring taktiken
I början av perioden tycker sig Arbin se en förändring i taktiken.
Senare är det just bristen på förändring som han kommenterar och
kritiserar.
Arbin sätter infanteriets uppträdande på slagfältet i samband
med den nya instruktionenförinfanteristrid och konstaterar att dess
framryckning sker "på det hela taget i öfverensstämmelse med den
ofvan omnämnda instruktionen"(92). Han skriver ett år senare om
en ny instruktion och ser en förbättring i infanteriets strid (93).
Tonen följande år är fortfarande positiv, när han säger att anfallen
utfördes"temligen efter nutidens taktiska fordringae' när det gällde
utveckling, avstånden mellan stridslinjerna, formering och eldgiv
ning (94). Därefter är han dock mer kritisk och förvånas över att
infanteriet formerar kretsar när det attackeras av kavalleri, "en
formering som i de flesta andra armeer väl torde vara ur bruk minst
sedan ett tiotal år tillbaka" . Kretsarna är till för att skydda truppen
mot kringsvärmande ryttare, men att använda sig av dem "tyder ej
på stort förtroende för det nya geväret" (95a).
Flera uttalanden av Arbin tyder på att han uppskattar den
taktiska offensiven och han kommenterar flera gånger attacker som
han bevittnat och menar att devarit väl våghalsiga, men att det är bra
för moralen med offensiv (93, 98). Detta vore enligt Arbin inte
särskilt vanligt i den ryska armen, men general Zeddeler hade i den
tyska armen under fransk-tyska kriget 1870-71 lärt sig fördelarna
med ett offensivt uppträdande (93). I den starkt kritiska rapporten
från 1898 är också ryssarnas benägenhet för ett offensivt uppträdan
de en av de få saker som Arbin berömmer, även om det sker i snäva
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ordalag: "Emellertid måste man ju alltid gifva sitt erkännande åt
tanken och sträfvan att från den rena defensiven övergå till den
taktiska offensiven". Han verkar också tycka att ryssarna överdri
ver när han rapporterar att kavalleriets ryttare vid strid till fots står
upp. Enligt ryktet vill inte den ryska militärledningen tillåta solda
terna lägga sig ned och skjuta, eftersom man vore rädd att de i så fall
inte skulle vilja resa sig igen. Detta anser Arbin vara ett "falskt
resonnement" (98).
En annan sak som Arbin regelmässigt reagerar på är att det ryska
infanteriets skyttelinjer är för svaga (92, 94, 95b, 97). 1898 noterar
han att infanteriet begår "samma fel som förr", vilket torde syfta på
att skyttelinjerna fortfarande är för svaga. Detta ligger i linje med
Arbins och det ryska befälets offensivtänkande - svaga skyttelinjer
duger inte till offensivstrid. 1894 utvecklar han sitt resonemang och
kritiserar "de svaga skyttelinjerna, som aldrig tillräckligt förstärkas,
samt i följd deraf reservernas framryckning till det slutliga anfallet
som sålunda ej blifvit tillräckligt förberedt genom eld, alltför långa
sträckor i vanligt marschtakt, visserligen alltid i linje kompanivis,
men ofta på två led". Detta, som han kallar den "Suvorovska" eller
den "Dragomirovska" taktiken, kommer att hämna sig när det blir
krig (94). En officer på generalstaben har med blyerts gjort en
marginalanteckning bredvid Arbins påpekande om reservens otill
räckligt förberedda framryckning: " 'ryska taktiken' ". Det som
Arbin beskriver var således något man i Sverige betraktade som
specifikt ryskt och helt skilt från det svenska förfarandet. Berling
utgör en intressant kontrast när han i sin rapport kritiserar en rysk
befälhavare för att ha upptagit strid med för svaga trupper, i stället
för att upptaga defensivstrid i väntan på förstärkningar (99). Avvi
sar Berling tanken på offensivstrid som något i sig positivt? Det är
omöjligt att med bara en rapport som underlag avgöra om Berling
var mer eller mindre offensivt lagd än Arbin, men vi kommer att se
i nästa period att det offensiva tänkandet försvagas något hos de
efterföljande attacheerna.
Ordergivningen, som det tydligen varit problem med under
1880-talet; fungerar enligt Arbin bra 1892, och lystringen inom
skyttelinjerna var god. Ordergivningen nämns sedan inte explicit
mer under perioden.
Det missförhållande som oftast kritiseras av den svenske militär
attachen under perioden är att kavalleriet brister i spanings- och
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bevakningstjänst (95b, 97, 98, 99). Som synes av årtalen överväger
denna kritik under den andra halvan av perioden, vilket kan bero på
att medvetenheten om vikten av spaning ökat hos attacheerna. Det
var ju inget nytt fenomen, vilket visas av att det tidigare kommen
terats. Denna ökade medvetenhet kan ha ett samband med införan
det av det röksvaga krutet.
Artilleriets val av ställningar kritiseras fortlöpande (92, 95b, 98).
Vid två tillfällen får valet av ställningar beröm. 1896 sägs valet av
ställningar vara "ej annat än gott" och i periodens sista rapport sägs
att artilleriställningen var "väl dold" (99). Detta är anmärknings
värt, eftersom kritiken mot artilleriets oskyddade ställningar åter
kommer under nästa undersökningsperiod.
Trängen, som man enligt Brändström skulle försöka modernisera
efter 1877-1878 års krig, är något som uppmärksammas under
denna period. Brändström kommenterade över huvud aldrig hur
trängen såg ut i sina rapporter, han bara vidarebefordrade det nya
trängreglementet av 1885.69 Berling nämner inte heller trängen i sin
rapport, men Arbin kommenterar den stora trängen redan 1893: "de
gamla ovanorna, i hvad rör trängen, är ännu inte utrotade inom

Bagageträng vid Kursk 1902. Ur Hedengrens rapport 1902. (Foto Krigsarkivet)
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ryska armen". Två år senare återkommer han till den: "man häpnar,
då man ser detta, och tror sig förflyttad tillbaka till 18de århundra
det" (95b). I sin sista rapport (98) är han ironisk:
Då man såg dylika trängkolonner, kunde man ej tro annat än, att det var
flyttlass, tillhöriga en del familjer, som efter slutad sommarvistelse i
dessa Petersburgs sommarstäder, kring hvilka manövrarna egde rum,
nu flyttade in sitt bohag till staden, men aldrig skulle man kunnat tro
det var truppträng.

Intresse får innovationer
Arbin ägnar under hela perioden jämförelsevis stort utrymme åt
innovationer. I så gott som varje rapport nämner han och kommen
terar tekniska nyheter. Så ägnar han två och en halv sida åt effekter
na av det röksvaga krutet (92), vilket han haft tillfälle att studera i
Frankrike. Andra innovationer han nämner är exempelvis luftbal
longer för eldledning och spaning (93, 95, 98), cyklar (93, 95), nya
gevär (93, 94), kulsprutor (98), tältdelar (93, 95) och krigshundar,
vilka inte blev någon succe (93, 95). Ofta sänder han in bilagor med
beskrivningar av nyheterna, och mot slutet av sin period även
fotografier av nya vapen. Berling nämner inga innovationer i sin
rapport.
Kommentarer kring övningarnas realism
Som nämnts blir Arbins kritik vassare för varje år, och i synnerhet
gäller detta planläggningen av övningarna. I den första rapporten,
1892, finns endast en kommentar om bristande realism, i ett konsta
terande att kavalleriet anföll "till höger och venster" utan att ta
hänsyn till den eld det utsattes för. Detta ursäktar Arbin med att
övningsfältet var för litet och att det regnade hela tiden. övningen
reducerades enligt Arbin till besynnerliga rörelser på ett lerigt fält
(92). Påföljande år rapporterar Arbin att planläggningen av övning
en inte skiljer sig från västeuropeiska armeers, men han nämner
också att befälhavarna saknar handlingsfrihet att lösa sina uppgif
ter. Detta senare kommer att gå som en röd tråd genom rapporte
ringen i fortsättningen. Dels är förutsättningarna för låsta, och dels
ingriper övningsledningen ofta i förloppet (93, 94, 95). Stridsdomar
na kritiseras för att inte hindra omöjliga situationer och tillåta
trupper att rycka fram trots att de borde ha varit nedmejade av
fiendens eld (96, 99).
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Luftballongen "Petersburg" 1899. (Foto Krigsarkivet ur rpt 18,vol 8)

Nackdelenmed att övningsområdet ständigt är detsamma återkom
mer både Arbin och Berling till (95b, 96, 99). Så sägs exempelvis att
den franske militärattachen Moulin som varit 14 år i Petersburg
kunde förutsäga precis vad som skulle hända (95b).

Kommentarer kring kejsarens roll
Ett nytt inslag i rapporteringen är att man i slutet av perioden
antyder att övningsledningen tar för stor hänsyn till kejsarens
närvaro. En aspekt av detta, att militärattacheerna är bundna till
kejsarens svit och därigenom hindras att se mer än det som kejsaren
vill eller får se, kommenterade redan Brändström (86) och det är ofta
en källa till förargelse. Det nya är emellertid att militärattachen inte
bara noterar att man tar hänsyn till kejsaren utan han låter nu märka
en viss irritation. Han skriver t ex att drabbningen blev "för kort" för
att kejsaren skulle frukostera, eller att "Kl 1/21 då frukosttimmen
nalkades, lät H. M. Kejsaren afblåsa öfningen, utan att någon sam
manstötning skett mellan kavalleristyrkorna och utan att de olika
infanterikolonnerna fått känning med hvarandra"(99). Däremot
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påpekar han aldrig att kejsaren ingriper och för befäl. Snarare
beklagar han att kejsaren inte tar mera aktiv del i striderna. 1896
ägnar Arbin över en sida i sin rapport åt att uttrycka sin förvåning
att den unge kejsaren är så ointresserad av militära ting. Arbin
kritiserar också kejsaren för att han inte levererar någon officiell
kritik mot övningarnas genomförande (98).

Kommentarer om den ryska officerkåren
I sin enda rapport 1899 gör Berling något som kommer att bli
vanligare längre fram. När han nämner att Bobrikov ersatt Vassmund
som stabschef i Sankt Petersburgs militärområde kommenterar han
dennes eventuella kvalitet som befälhavare. Man hade förväntat en
förbättring vid bytet av stabschef, skriver han, men enligt de äldre
militärattacheerna innebure chefsbytet snarare en försämring än en
förbättring. Dessa kommentarer om de ryska befälhavarnas person
liga duglighet och karaktär kommer att bli ett regelbundet inslag i
rapporteringen efter sekelskiftet.
Arbins kommentarer om den ryska officerskåren vittnar om att
han alltmer tappar förtroendet för den. I början är han inte speciellt
kritisk,menfrån 1895blir hans attityd alltmer negativ. Det året säger
han att manskapet och de lägre officerarna är bra nog, men att
allvarlig kritik måste riktas mot den högre ledningen (95a). Han
menar att officerskåren präglas av "slapphet och liknöjdhet" (97).
Ungefär samma kritik upprepas nästa år: Manskapet är utmärkt,
men befälet saknar "kunskaper, intresse och framför allt energi"
(98).
1897 förklarar han en inställd manöver med att kejsaren förmod
ligen ville ha färre manövrar på grund av sitt omvittnade ointresse.
Och han säger sig vara övertygad om att beslutet gillades av de flesta
officerarna, "derom behöfver man ej tvifla, då man någon tid lefvat
tillsammans med de ryska officerarne". Att kejsaren aldrig gav
ordentlig kritik ledde till att ingen heller ville anstränga sig (97).
I rapporten 1898 tar Arbin åter upp orsakerna till de allmänna
missförhållandena inom den ryska armen, men denna gång är han
mera specifik. Han konstaterar att den ryske soldaten är utmärkt och
skulle höra till de yppersta om han fått bättre utbildning. Men
befälen saknar erforderliga kunskaper, vilket han anser bero på att
den militära utbildningen saknar moderna pedagogiska metoder
och den allmänna folkbildningen befinner sig på en låg nivå.
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Berling kommenterar inte de ryska officerarna i gemen, vilket
kanske är svårt efter så korttid i landet, men han lägger märke till och
avrapporterar Västkårens kavalleriofficerares"under all kritik slappa
uppträdande" (99).

Det ryska perspektivet
Taktik
År 1892 provades vid Krasnoje Selo ett förslag till ny instruktion för
infanteristrid. Trupperna ryckte an i enlighet med den, men trots
detta påpekar Arbin att "den gamla masstaktiken [... ] ej är helt och
hållet glömd" (92). Året därpå provades ytterligare en instruktion,
vilket enligt Arbin ledde till klara förbättringar jämfört med året
innan (93). Även följande år betecknar han taktiken som modern
(94).
Att den ryska taktiken var utpräglat offensiv under hela perioden
får vi belägg för genom attacheernas kommentarer (92, 93, 98, 99).
fufanteriets framryckning gick på det hela taget bra 1892, men
skyttelinjerna var "för svaga" (92). Problemet med de för svaga
skyttelinjerna tas ofta upp även i fortsättningen (94, 97) och man kan
undra om detta är något som skiljer den ryska taktiken från den
svenska. Fronten var för utsträckt 1895, vilket Arbin tror kan förkla
ras med att soldaterna inte var vana vid att operera i full krigsstyrka.
Normalt var bataljonerna vid de fredstida övningarna reducerade,
vilket alltså inte var fallet detta år (95a}.
Avstånden mellan reserverna och huvudstyrkan, som tidigare
sagts vara för stora beskrivs nu som för korta (92, 93, 95b). Reserver
nas framryckning är dålig och förstärkningarna otillräckliga (94),
och ryssarna verkar ha en egenhet att i alla sammanhang inta en
främre och en bakre ställning, vilket vid det här laget är en föråldrad
taktik (96). Ett annat exempel på konservatism är när infanteriet
formerar sig till kretsar för att skydda sig mot kringsvärmande
ryttare (95a).
Vad skyddet beträffar är det dåligt beställt. Reserverna uppträder
i slutna formeringar (92, 97), trupperna tar inte hänsyn till terrängen
när de väljer ställningar (93), och 1898 genomfördes en flodöver
gång, som troligen inte skulle ha lyckats i verkligheten på grund av
fiendens starka infanterield (98). Detta förefaller vara ett uttryck för
den självuppoffrande taktik som förordades av bl a Dragomirov.
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Kavalleriets skydd är lika dåligt, om inte sämre än infanteriets.
Kavallerispaningen är undermålig eller förekommer inte alls(97,98,
99), kavalleripatruller vänder ryggen åt fienden (97) och vid ett
tillfälle leder bristen på spaning till ett "fullkomligt virrvarr", efter
som trupperna svävade i okunnighet om fiendens framryckning,
och striden fick omedelbart avblåsas (99).7° Ett undantag härvidlag
utgör de finska bataljonerna, som enligt Arbin har bra utbildning i
rekognoseringstjänst (98).
Ryssarna rider dock bra, och kavalleriet under befäl av storfurste
Nikolaj Nikolajevitj d y får beröm för ritt och ordergivning (92, 93). Vad
gäller dess taktiska uppträdande verkar det vara offensivt: allting
tycktes gå ut på att under dagens lopp åstadkomma så många chocker
som möjligt, så att till höger och venster susade kavaleri fram, anfallan
de med största oförskräckthet än orubbat infanteri, än orubbat artilleri
och genomförde alltid anfallet, utan att taga ringaste hänsyn till den
häftiga eld, hvaraf det möttes (92).

Några år senare får dock samma kavalleri och samme befälhavare
kritik för långsamhet. Nikolaj Nikolajevitj, som gällde för den bäste
kavallerigeneralen, verkade nu mera vara infanterigeneral och hade
"glömt att hastighet i besluten och snabbhet i utförandet ära vilka
ren för kavaleriets framgångar" (95a). Även 1899 kritiseras kavalle
riet för tveksamhet och obeslutsamhet.
I början av 1890-talet inför ryska armen det röksvaga krutet. Detta
krut, som baserades på nitrocellulosa, avgav omkring en femtedel
av den rök svartkrut avgav, och tillät såväl artilleri som infanteri att
ge eld tidigare utan att röja sina ställningar. Dessutom ökades
artilleriets eldhastighet väsentligt,eftersom man inte behövde vänta
tills röken lagt sig för att ladda om. Effektiviteten ökade således, och
samtidigt ställdes nya krav på spaningen.
Artilleriet får på det hela taget ganska dåligt betyg av de svenska
attacheerna under denna period. De får visserligen beröm för att
eldgivningen är lugn, men samtidigt sägs att träffresultaten är
mindre tillfredsställande (95a,96). Annars klagas på slarv vid inrikt
ningen (93) och "försumligheter vid pjesernas betjenande" och t o m
på att artilleriet "skjuter för att göra väsen" (97),
Ett genomgående fel är att artilleriet inte tar hänsyn till den ökade
eldverkan hos fienden. (92,93,95b). De ställer upp kanonerna på för
kort avstånd från fienden, så att servisen är inom skotthåll för
fiendensinfanteri(92,93,95b). Liksom förr tenderar ryssarnaattlåta
sina batterier gå i ställning på höjder elleri annan oskyddad terräng.
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Undantagen är 1896, då valet av ställningar beskrivs som i allmän
het ej annat än bra11 och 1899, då "artilleriställningen var mycket
lyckligt vald, då den var väl dold Däremot gav batterierna eld för
tidigt och röjde därmed sin ställning (99).
Trängen, som man redan på 1880-talet hade försökt modernisera,
var tydligen fortfarande ett problem. Med början 1893 återkommer
Arbin flera gånger till att den ryska trängen är överdimensionerad.
"De gamla ovanorna, i hvad rör trängen, tycks ej ännu vara utrotade
ur den ryska armen" (93). Ett år senare uppmärksammas missför
hållandet av general Dragomirov, som utfärdar en dagorder till
trupperna i Kievs militärområde, i vilken han kräver kraftfulla
åtgärder för att minska trängens storlek Han hade i sitt eget militär
område observerat väldiga kolonner officersträng,i vilka allt tycktes
förekomma, t. o. m parsängar och madrasser, mycket snarlika
bolstrar".71 Arbin konstaterar vid manövern i Krasnoje Selo att
missförhållandet kvarstår och han räknar till inte mindre än 77
trängfordon i ett regemente (95). Vid manövern 1898 är trängen
oförändrat stor: massor af fordon utöver det enligt trängreglemen
tet bestämda antalet medfördes af hvarje regemente, och å dem
medfördes allt möjligt: sängar, sängkläder, stolar, bord, husgeråd,
tält, kolossala kistor o.s.v., jag vet ej allt hvad"(98).
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Övningarnas genomförande
Planläggningen av övningarna skiljde sig inte i nämnvärd grad från
förhållandena i Västeuropa, skriver Arbin, som kan jämföra med
franska förhållanden (93). Men han nämner också att det hos öv
ningsledningen fanns en strävan att åstadkomma ett så vackert
skådespel som möjligt (92, 94). Ofta händer att trupperna inte tar
hänsyn till att de utsätts för kraftig beskjutning (92, 93, 95b) och
stridsdomarna ingriper ofta inte, trots att stridslägena är orimliga
(95b, 96, 99). Ett annat exempel på hur föga fältmässiga övningarna
var under 1890-talet är att trängen åtminstone 1899 var neutral.
"Man kunde ock under brinnande manöver få se fordon tillhörande
den ena kåren helt fredligt passera genom motståndarens marsch
kolonner" (99).
Eftersom planläggningen i mycket gick ut på att iscensätta skåde
spel, var mycket arrangerat på förhand. Ett exempel på detta är att
vid en broslagningsövning allt material låg färdigt och iordning
gjort på stranden (98). Den detaljerade planeringen gör att befälha45

varnas handlingsfrihet begränsas (93, 95b) och inget utrymme läm
nas för egna initiativ. Så tvingade övningsledningen vid ett tillfälle
en truppavdelning att retirera när fienden skulle gå över en flod
(95b), annars hade planläggningen fördärvats.72 Dessutom är pla
nerna ibland orealistiska, och det är omöjligt att lösa de förelagda
uppgifterna inom föreskriven tid (94). Ibland leder också förplane
ringen till att stora truppstyrkor får stå overksamma. År 1898 var
45 000 man overksamma en tredjedel av tiden, och påföljande år stod
tre regementen overksamma en hel dag. Att dessutom terrängen var
välkänd för alla deltagare ökade knappast övningarnas realism.

Kejsaren
Den nye kejsaren, Nikolaus II, är som nämnts en besvikelse för
Arbin, eftersom han verkar helt ointresserad av det militära (96).
Enligt Pjotr Zajontjkovskij var emellertid skillnaden mellan Niko
laus II och hans far, Alexander III, att fadern var genuint ointresse
rad av det militära och inte deltog i militärövningar annat än när han
var tvungen. Nikolaus däremot var lidelsefullt intresserad av de
yttre aspekterna av militärlivet, och kunde t ex lägga ned mycken tid
på armens nya uniformer. I dagboken skrev han alltid ner sina
intryck av militärövningarna, men han kommenterar aldrig trup
pernas taktiska prestationer, utan fäster sig vid övningarnas "skön
het" och "effekt". Att kejsaren själv ansåg sig vara militärt kompe
tent visas av att han 1903 föreslår sig själv som överbefälhavare i
händelse av krig med Tyskland och Österrike-Ungern.73 Det verkar
som om kejsaren fortfarande har som vana att avblåsa striderna när
lunchen väntar. Under denna period har han å andra sidan inte
avblåst striderna på grund av regn, vilket kanske tyder på en
robustare fysik än faderns.
Officerskåren
Om enskilda ryska officerare får vi inte veta annat än att storfurst
Nikolaj Nikolajevitj d y är för långsam att vara kavallerigeneral,
trots att han anses vara den bästa i Ryssland. Om officerskåren i
allmänhet får vi dock veta mera. Som nämnts riktar Arbin skarp
kritik mot dem. De visar en slående brist på intresse: Kavalleripa
truller vänder ryggen åt fienden, artilleriet skjuter för att göra väsen,
infanteriet går fram utan att ta hänsyn till fiendens eld eller söka
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skydd i terrängen (97). Berling berättar om hur han sett Västkårens
kavalleriofficerare sitta och frukostera mitt under övningen (99).
Arbin menar att ryssarnas slappa uppträdande bottnar i kejsaren
ointresse för övningarna. Befälen får aldrig kritik och de som tänker
inser att det inte lönar sig att göra bättre ifrån sig, och de andra tror
verkligen att de har gjort rätt (97). Den ryske soldaten är utmärkt,
men officerarna saknar kunskaper intresse och framför allt energi.
De saknar dessutom grundläggande taktisk utbildning, särksilt
inom de högre befälsgraderna, vilket beror på dåliga pedagogiska
metoder och dålig folkbildning (98).

***
Under perioden är rapporterna mera schematiskt uppställda och
alltmer kritiska i tonen. De anknyter ofta till vad som står i olika
reglementen och ägnar utrymme åt detaljerade beskrivningar av
innovationer. Det ökande antalet bilagor är också ett tecken på
ökande professionalism.
Om jag skulle våga mig på en karakteristik av de två attacheerna
under perioden 1892-1900 med ledning av hur de skriver sina
rapporter, skulle jag vilja karakterisera Arbin som en tekniskt intres
serad teoretiker, torr och saklig och bunden till reglementeti Jominis
och Willisens anda. Han låter märka en växande irritation mot
Ryssland i allmänhet och den ryska armen i synnerhet. Det verkar
som om så många års tjänst i ett land med en så främmande kultur
som den ryska, får till resultat en överdrivet kritisk inställning till
värdlandet. Berling framstår i sin enda rapport som mindre teknisk,
mera berättande, men icke desto mindre är hans rapport detaljerad
och starkt kritisk.
Arbins förordande av offensiven är en indikation på att han
omfattar den jomini-willisenska tankeströmningen. Detta framgår
även, fast på ett annat sätt, av ett studium av den bok om infanteri
taktik han översatte 1888. Redan titeln, "Handbok för truppföra
ren", vittnar om en mer schematisk inställning till krigskonsten.74
Boken innehåller inga teoretiska överväganden utan inledningen är
en hänvisning till de allmänna och särskilda instruktioner som
framställningen bygger på. Innehållet i övrigt består av detaljerade
instruktioner med angivande av avstånd, marschsätt etc. Av in
struktionerna framgår att Lehnert betraktar bataljonen som minsta
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taktiska enhet och förordar slutna formeringar vid anfall.75 Arbin
skulle således vara mindre professionell i detta avseende än Bränd
ström, ett synsätt som låter sig försvaras. Man skulle kunna se den
allmänna tendensen mot ett mer utpräglat offensivt tänkande som
ett bakslag för professionaliseringsprocessen. Till en del låter sig
denna motsträvighet mot glesare formeringar och defensivstrid
förklaras av inommilitära hänsyn, dvs rädslan att förlora kontrollen
över truppen. Men som Johansson har visat dikterades militärernas
blindhet också av utommilitära faktorer: ideer om folkets sunda
aggressivitet, kavalleriets motvilja mot att avskaffas etc.76
Artilleriet tycks fortfarande slarva med att välja ut lämpliga
ställningar. Undantaget är 1896 och 1899. Vid det senare tillfället
rapporterar Berling och man kan fråga sig om hans kriterier för vad
som var dolda ställningar var mindre stränga än Arbins. Det finns
dock ingen anledning att anta att han i just detta avseende skulle
vara mindre professionell eller ha andra kriterier än Arbin. Man får
nog betrakta det som just ett undantag, då de batterier som attachen
fick tillfälle att se hade en mer energisk chef. Att ställa kanonerna väl
synliga var ingen anbefalld rysk taktik, eftersom det stod i strid mot
instruktionen att placera dem så (92), utan det berodde på slarv eller
nonchalans.
För första gången låter de svenska officerarna märka en viss
irritation över kejsarens ställning och hans inverkan på övningarna.
Från 1898 återkommer den kritiken i så gott som varje rapport. Som
nämnts var kritiken hovsam i början och formulerad mera i form av
antydningar, men vi kommer att få se att den tar sig mera direkt
uttryck längre fram. Här kan konstateras ett samband med debatten
i Sverige på 1890-talet. 1895 års förslag om samordning av lant- och
sjöstridskrafter hade kommit att beröra kungens roll som högste
befälhavare. Frågan orsakade stark splittring inom departemental
kommitten och bland ledande militärer, men den engagerade bl a
generalstabsofficerarna och redan vid denna tid bör det ha stått klart
att konungens traditionella ställning stod i strid med kraven på
professionell ledning. Frågan aktualiserades igen efter sekelskiftet
och som vi skall se längre fram innebar den ett dilemma för många
officerare.77
En annan tänkbar orsak till att kejsarens inblandning i övningarna
vid Krasnoje Selo blir föremål för växande kritik från de svenska
attacheerna är givetvis att den nye kejsaren var mer aktiv än sin
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fader. Som bekant var han mer intresserad av det militära än sin far,
men å andra sidan brydde han sig mest om de yttre aspekterna av
militärlivet. Mot denna tolkning talar även att attacheerna aldrig
nämner att kejsaren personligen tog befälet, annat än när han lät
blåsa trav mitt i förbimarschen 1895 och 1897.
Till skillnad från förra perioden möter vi här nedsättande omdö
men om den ryska officerskåren i sin helhet. Flera kommentarer
tyder på att Arbin upplever de ryska kollegerna som lägre stående,
vilket kan tyda på att de svenska officerarna har kommit längre i sin
professionalisering. Här måste dock en reservation göras för Arbins
en aning för känslomässigt präglade kommentarer. Man kan miss
tänka att han brister i professionell objektivitet. En intressant fråga
är varför Berling intresserar sig för att förmedla intryck angående
högre ryska befälhavares personliga kvaliteter. Till detta återkom
mer vi längre fram, när dessa "porträtt" har blivit vanligare.
Ur rapporterna kan vi utläsa att den ryska armens konservatism vad
gäller taktiken håller i sig. I början av perioden anser visserligen
Arbin att de uppfyller "nutidens taktiska fordringar", men senare är
det just bristen på förändring han vänder sig mot.
Arbin kommenterar flera gånger infanteriets "svaga skyttelin
jer". Uttrycket innebär ett tolkningsproblem, eftersom det inte behö
ver betyda samma sak som "glesa" skyttelinjer. Arbin säger att
skyttelinjerna är svaga, samtidigt som han betonar att trupperna
inte tar hänsyn till fiendens eld. Vidare säger han att reserverna
uppträder i slutna kolonner och rycker fram för långsamt. Sålunda
bör vi tolka utrycket så, att ryssarnas skyttelinjer var slutna, men
svaga till numerären och dåligt förstärkta.
Artilleriet tar ställning för nära fienden och utsätter sig därmed
för dess infanterield i onödan. Dessutom är dess uppställning splitt
rad och ställningarna inte dolda. Det röksvaga krutet införs i början
av perioden, men verkar inte påverka taktiken i tillräcklig mån.
Sålunda är spaningen fortfarande undermålig.
övningarna som sådana brister fortfarande i realism i en tid då
detta tycks bli viktigare för de svenska officerarna. Mycket är
uppgjort på förhand och befälhavarnas handlingsfrihet är kringsku
ren av övningsledningen. Trängen är oförändrat stor och otymplig,
och det verkar som om officerarna i den ryska armen högst ogärna
vill göra avkall på sin bekvämlighet i fält.
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Period III 1901-1907
Under perioden ärDavidHedengren militärattache1901-1903.Han
var vid tillträdandet 42 år och artilleriofficer.1881-1883 gick han den
större kursen vid Artilleriets ingenjörshögskola och var militärat
tache i Paris 1895-97. Hans efterträdare, Carl Leijonhufvud, som
tjänstgjorde 1903-1907, var vid tillträdandet 44 år. Han gick Krigs
högskolan 1882-1884 och var generalstabsaspirant 1885-87. Han är
den förste militärattachen i vår serie som inte tidigare varit kom
menderad i utlandet.78
Under kriget 1904-1905 förordnades kaptenen vid Västerbottens
regemente Nils Edlund som militärattache vid de stridande ryska
styrkorna. Edlund gick Krigshögskolan 1892-1894, där han studera
de ryska, och hade 1901-1902 vistats i Moskva som generalstabens
språkstipendiat. 1902-1904 tjänstgjorde han vid generalstabens rys
ka detalj.79 Från sin stationering i Liao-yang skrev han två rapporter
strax efter sin ankomst. Resten av intrycken sammanfattade han i en
väldig rapport daterad i Stockholm den 6 augusti 1906.Det har inte
varit möjligt att detaljgranska den rapporten, men med hjälp av
innehålls- och bilageförteckningen har jag försökt plocka ut de
avsnitt som behandlar oficersliv och utbildning. Hans skildringar
från striderna inskränker sig till översättningar av officiella redogö
relser.80
Löjtnanten vid Södermanlands regemente, Carl Gösta Gyllen
svärd, tjänstgjorde år 1901 vid Semjonovskij-regementet, ett av de
prestigefyllda gardesregementena. Han tycks ha författat en mera
omfattande rapport än den som finns bevarad som reserapport på
krigsarkivet, men hans stora rapport har inte kunnat återfinnas.Den
som nu presenteras består endast av en kort inledning och en
samling regementsorder och tidsindelningar utfärdade vid Semjo
novskij-regementet under övningstiden i Krasnoje Selo 1901.
Rapporter från militärmanövrar föreligger från åren 1901-1903
och 1906-1907. 1904 besökte Leijonhufvud Krasnoje Selo, men fick
endast bevittna en inspektion av junkerskolorna. 1906 var Leijon
hufvud inte själv närvarande vid manövern vid Krasnoje Selo, utan
refererar sina kollegers intryck.
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Tabell 3. Rapporter period III
Rapportör

Sidor Bilagor

1901

Hedengren

12

1901

Gyllensvärd

1

1902*

Hedengren

64

1903**

Leijonhufvud

21

Är

1904*** Leijonhufvud
1904--05 Edlund

3
348

1906**** Leijonhufvud
1907
Leijonhufvud

5
17

14 (Översiktskarta, förläggning,
kårorder, instruktion)
53 (47 st regementsorder,
6 st tidsindelningar)
27 (order, kartor, skisser, truppförteckn, disp, foton)
7 (kartor, disp, order, kejs. brev
till storfurste Vladimir)
0
210 (särsk.iaktt, kartor, skisser,
PM, brev, order, m m)
0
13 (kartor, dispositioner, order
utdelade vid manövern)

Rapporten är från fälttjänstövningar i Kursk.
Rapporten är från fälttjänstövningar i Pskov. Tre sidor av själva rapporten
behandlar manövrarna och bilaga 1, som innehåller själva manöverrapporten, är
på 18 sidor.
*** På grund av kriget hölls inga stora manövrar i Krasnoje Selo - endast en mindre
inspektion av junkerskolorna.
**** Militärattachen var själv ej närvarande-rapporten är en sammanfattning av hans
kollegers intryck. Den omfattar tio sidor, varav fem om manövern.

*
**

Det svenska perspektivet
Rapporternas utformning
Hedengrens rapporter är detaljerade och exakta, med uppgifter om
t ex brödransonernas storlek (01), olika fordons totalvikt (02) och
stabernas sammansättning (01, 02). Leijonhufvuds rapporter är
mindre detaljerade och innehåller fler svepande omdömen. Även
Leijonhufvuds rapporter är dock i jämförelse med tidigare perioder
detaljerade och exakta. Han rapporterar bl a om fältpost och sjuk
vård (03) och anger exakta avstånd på slagfältet.
Hedengrens rapporter är mycket systematiskt disponerade med
många mellanrubriker och med kritiken updelad vapenslag för
vapenslag. Leijonhufvuds rapporter är något mindre systematiska,
men som förste rapportör tillämpar han metoden att inleda med ett
kortare följebrev och bifoga själva manöverrapporten som bilaga
(03). Senare överger han dock den metoden.
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Antalet bilagor varierar, men är i genomsnitt högre än under
föregående perioder. För första gången bifogas fotografier från
själva manövrarna (02). Det är tydligt att Hedengren inte nöjer sig
med det material som delas ut vid manövern, utan han kompletterar
med skisser, tidningsartiklar osv (se tab. 4). Leijonhufvud har färre
bilagor och endast sådant som han fått av övningsledningen.
Gyllensvärds rapport illustrerar på ett utmärkt sättunderrättelse
tjänstens ökade specialisering. Det krävs sakkunskap för att tolka
orderna och tidsindelningarna, och i inledningen säger Gyllensvärd
att han översänder materialet på begäran av generalstaben.
Edlunds rapport intar en särställning. Den är en djuplodande
expose över den ryska krigsmakten, baserad såväl på egna iakttagel
ser som på officiella tryck, rysk press och vittnesmål från ryssar och
utlänningar. Den innehåller en omfattande utvärdering av den
ryska armen, truppslag för truppslag, staber, beväpning, personlig
utrustning, uniformer, och ett slutomdöme om officerkåren och
manskapet, "massans moraliska betydelse" och förekomsten av
"paniker" under kriget. De 210 bilagorna innehåller bl a kartskisser
positionsbestämningar, översättningar av officiella skrivelser, tid
ningsartiklar och orderblanketter.

Rapporternas innehåll
Kommentarer kring paraderna
Mycket litet utrymme ägnas paraderna under denna period, i med
eltal endast 1,5 procent av textmassan. Vid tre tillfällen kommente
ras paraderna (1902:2,2 procent; 1903:4,1; 1907:1,0). Hedengren kon
staterar endast, utan att gå in på detaljer, att rättningen "såsom i
allmänhet vid förbimarsch i parad här i Ryssland" var dålig och att
endast trupperna från Kievs militärområde, där Dragomirov var
befälhavare, utgjorde ett undantag härvidlag (02). Leijonhufvud
låter mer entusiastisk när han följande år rapporterar:
Det hela erbjöd ett synnerligen storartadt skådespel och trupperna
gjorde vid detta tillfälle ett särdeles fördelaktigt intryck. Gardeskåren
utgörs visserligen af särskildt utvaldt, storväxt och ståtligt folk. Men i
öfrigt, i fråf$a om rättning, hållning och marsch, syntes de öfriga
trupperna pa intet sätt stå tillbaka för gardestrupperna och manskapets
utseenden vittnade allmänt om kraft och vakenhet (03),
52

Kommentarer kring taktiken
Hedengren förvånas i sin första rapport över att truppernas uppträ
dande kännetecknas av "ett hufvudlöst framstörtande, utan tanke
på att söka dold anmarsch eller skyddad eldställning i terrängen".
Nästa år uttrycker han sin förvåning över att de ryska trupperna inte
tar någon hänsyn till fiendens eld (02). Året därpå rapporterar
Leijonhufvud om ett samtal han haft med en rysk generalmajor
Sirelius om bajonettanfall. Sirelius förfäktade med ifver 11 taktiken
och var en stor beundrare av Dragomirov. Här kan skönjas en
skillnad mellan svenska och ryska officerare i deras inställning till
offensivstriden. Även om svenskarna inte kan sägas ha övergett
offensivstriden, märker man en klar tvekan till bajonettanfallet.
Även Edlund verkar negativ till bajonettanfallet, som han kallar
den nationella taktiken", när han kommenterar det i sin rapport.81
Problemet med den spridda anfallsordningen och svårigheterna
att leda och kontrollera truppen då den är utspridd över ett stort
område kommenteras av Leijonhufvud och han kopplar det till den
bristfälliga utbildningen:"Allmänt iakttogs, att den enskilda utbild
ningen lämnade mycket öfrigt att önska och att truppen ej motsva
rade de fordringar, som ställas på densamma, då de enskilda karlar
na i skyttelinierna undandragas befälets omedelbara tillsyn och ofta
måste handla efter eget omdöme"(06). Formuleringen visar att
Leijonhufvud hade insett vari problemet med de spriddaformering
arna låg, och att lösningen ej låg i att samla trupperna utan i att ge det
lägre befälet och de enskilda soldaterna tillräckliga kunskaper för att
kunna agera självständigt.
Hedengren kritiserar den ryska militärledningen för ett "schema
tiskt, formellt tillvägagående" och för att de inte tar tillräcklig
hänsyn till terrängen. Infanteriet anfaller direkt efter artillerielden
och avger "obetäckt och ofta stående" salveld (02).
Attacheerna uppmärksammar hela tiden hur artilleriet väljer
ställningar (01, 02, 03, 06, 07). "Inryckning i ställning sker alltid
öppet med uppkörning på en kulles högsta kret och utan något
större försök till dolt ställningstagande", skriver Hedengren (01).
Efter kriget förändras bilden, och Leijonhufvud menar att ryssarna
nu gick för långt i sökandet efter skyddade artilleriställningar (07).
En annan aspekt på den ryska taktiken som svenskarna ständigt
uppmärksammar och genomgående ger underbetyg är kavalleriets
spanings- och bevakningstjänst (01, 02, 03, 07).
11
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De n;ska artilleristernas benägenhet att välja oskyddade grupperingsplatser avtog
efter rysk-japanska kriget. (Foto Krigsarkivet ur rpt 18, val 8)

Intresse fdr innovationer
Perioden utmärks inte av särskilt ingående beskrivningar av teknis
ka nyheter. Den enskilda innovation som presenteras mest utförligt
är den ryska armens kokvagn, som kan eldas under marsch, så att
manskapet kan utspisas med varm mat så fort man gjort halt. Den
beskrivs av både Hedengren och Leijonhufvud (02, 03) och Heden
gren jämför dess förtjänster med den svenska armens modell (02).
Annars nämns förekomsten av luftballonger och automobiler (02)
utan att närmare kommenteras. Leijonhufvud rapporterar om ett
signalspaningssystem som tidigare presenterats i den ryska militär
tidningen Russkij Invalid (Nr 119). Han går dock inte in på hur det
skulle fungera (06). Telegraf och telefon användes vid övningarna
1906, men inte i stor omfattning och inte som i Japan, enligt den
japanske attachen (06). Naturligt nog lyssnade man noga på vad
japanerna hade att säga efter deras seger 1905.
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Fältkök vid manövern vid Kursk 1902. Ur Hedengrens rapport 1902.
(Foto Krigsarkivet)

Kommentarer kring övningarnas realism
Hedengren uppehåller sig länge vid det faktum att andra saker än
rent militära fick påverka övningarna. Så reagerar han t ex mot att ett
regemente ges onaturliga uppgifter vid manövern för att de skall
kunna delta i invigningen av ett monument, och över att trupperna
förbjöds rycka fram för långt för att kejsaren skulle hinna se anryck
ningen (01). Vidare anser han att "det fältmässiga här lämnas allt för
mycket å sido" (02). Även efter kriget konstaterar attachen att
fältmässigheten är åsidosatt (07).
Under denna period anmärker attacherappporterna inte på att
befälhavarnas handlingsfrihet vid övningarna är beskuren, men i
sin reserapport reagerar Edlund starkt mot bristen på förtroende
nedåt, vilket han menar vara ett stort problem för hela den ryska
armen. Promemorior, föreskrifter och instruktioner dödar allt initi
ativ, menar Edlund.
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Kommentarer kring kejsarens roll
Kritiken mot att övningarna blir orealistiska till följd av att man tar
hänsyn till ovidkommande, icke-militära faktorer blir under perio
den mer artikulerad, och det verkar som om attacheerna får allt
svårare att se kejsarens inblandning som något naturligt. Redan i sin
första rapport vänder sig Hedengren mot detta och beskriver ett
mycket märkligt anfall, då kavalleriet red rakt igenom våldsam
infanteri- och kavalleribeskjutning, rundade infanteriets skyttelinje
och attackerade denna bakifrån med sådan kraft att flera infanteris
ter blev överridna och skadade. "Det egendomliga anfallet torde
möjligen i någon mån kunna förklaras däraf, att den ofantliga
kejserliga sviten, som stannat på 3 stegs afstånd midt framför
skyttelinjen, markerade åtminstone 2 kompaniers eldlinier" (01). I
ordet "ofantliga" ligger ett avståndstagande, även om Hedengren
inte närmare kommenterar saken. Nästa år berättar Hedengren att
krigsministern Kuropatkin var den ende kårchefen som inte tog
hänsyn till det faktum att motståndarsidan leddes av storfurst Ser
gej Aleksandrovitj (02). 1907 noterar Leijonhufvud att övningen
verkar i hög grad förplanerad. "Det märktes tydligt, att man med
anledning af kejsarens närvaro framför allt sträfvade efter att få allt
att inträffa på beräknad tid och plats"(07).

Kommentarer om den ryska officerskåren
Hedengren tar upp Berlings ide och ger i båda sina rapporter fylliga
presentationer av ryska högre befälhavare. Omdömena är nyanse
rade och tar upp både deras militära fel och förtjänster och deras
karaktärsegenskaper. Det förefaller som om Hedengren baserar
omdömena dels på vad han själv iakttar under övningen och dels på
vad han får höra av andra attacheer och av de ryssar han talar med.
I den andra rapporten, från de stort upplagda manövrarna vid
Kursk, är dessa omdömen extra omfattande (02).
Hedengrens intryck av den ryska officerskåren framgår bland
annat av en kommentar i den första rapporten. General Vassmunds
strävan att öka fältmässigheten är inte populär bland officerarna,
skriver han, eftersom åtgärderna kommer att inverka på dessas
bekvämlighet (01). Påföljande år reagerar han på den väldiga offi
cersträngen. Han träffar då officerare från det inre av Ryssland och
frapperas av deras vänlighet och gästfrihet, "ehuru nog brännvin
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utgjorde hufvudingrediensen af den bjudna välfägnaden". Han
jämför sedan dessa officerare med gardesofficerarna och med svens
ka förhållanden:
Då jag förut hufvudsakligen varit i tillfälle att göra bekantskap med
gardestrupperna med förläggning omkring st Petersburg, så kunde jag
ej undgå att frapperas af det yttre upprädandet af officerarne vid dessa
midti själfva detinre af Ryssland förlagda trupperna[...] Med undantag
af en del af generalstabsofficerarne vid de högre staberna samt kaval
leriofficerarne, så tror jag att man utan öfverdrift kan påstå, att dessa
ryska officerare inuti landet, i afseende på sitt yttre uppträdande,
knappast kan anses stå på samma nivå som våra underofficerare.

Det han nämner som tecken på de ryska officerarnas lägre nivå är
deras dåliga språkkunskaper. Han framhåller dock att "som en
motvikt till bristen i yttre uppträdande och bildning i allmänhet hos
dessa officerare, bör framhållas deras fältmässighet i så fall, att de ej
i ringaste mån synes fästa något afseende vid sin egen, eller kanske
äfven något vid andras bekvämlighet" (02).
I sin rapport från Pskov, 1903, kommenterar Leijonhufvud inte
officerarnas egenskaper. Hans rapport därifrån är över huvud taget
inte särskilt kritisk. 1906 noterar han dock att befälhavarna visar
brist på initiativ "liksom under kriget" (06), och året därpå kritiserar
han som nämnts officerarnas taktiska utbildning (07). Typiskt för
militärattacheerna är att berömma den ryske soldaten (01, 02, 03).
"Truppen har i allmänhet öppna, hyggliga utseenden och se kraftiga
ut, äfven om man ej tänker på de synnerligen präktiga, utvalda
gardestrupperna" skriver Hedengren 1901. Nästa år skriver han om
soldaternas "ståtliga gestalter" och "tilltalande, öppna utseenden"
(02).
Edlund ägnar 15 sidor av sin rapport åt att beskriva den ryska
officerskåren i allmänhet. Utan att verka direkt chockerad, konsta
terar han dock stora skillnader mellan svenska och ryska officerare.
Kroppsaga och superi förekommer ofta, även om det snarare är
undantag än regel. Edlund uttalar sig gillande om det "i bästa
mening" patriarkaliska förhållande, som han emellertid tror är på
väg att försvinna. Här och där ser man dock fortfarande "vackra
prov på att talet om broder och barn icke är endast tomma ljud. Det
vänliga, mjuka och veka i det ryska lynnet finnes ju kvar".82
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Det ryska perspektivet
Taktiken

Soldaterna får genomgående bra betyg av attacheerna (01, 02, 03).
Hedengren får ett gott intryck av de ryska trupperna, och inte enbart
av gardestrupperna (01) och han konstaterar att det knappast nå
gonstans finns så gott soldatmaterial, även om de presterar dåligt i
trupp på grund av bristande utbildning. Leijonhufvud konstaterar
likaledes att linjetrupperna "ifråga om rättning, hållning och marsch"
inte står tillbaka för gardets soldater (03).
Officerarna däremot och ledningen av truppen får sämre kritik.
Infanteriet har dålig disciplin vid fältmarschen och utnyttjar ter
rängen dåligt (02). Före kriget 1904-05 verkar truppen marschera
fram i alltför slutna formeringar och inte försöka undvika fiendens
eld i tillräcklig mån. "Den fullkomliga frånvaron af tanke på eldver
kan och skydd mot elden förvånar ovillkorligen en åskådare som ej
vänt sig vid denna specifikt ryska stridsmetod" menar Hedengren
1902. Några officersminnen från en manöver vid Krasnoje Selo
kring sekelskiftet bär ytterligare syn för sägen:83
Mycket gjordes på det gamla sättet (po starike): kavalleriet kastade sig,
utan att störas av den markerade elden, mot infanteriets skyttelinjer och
på skjutande batterier. För att avvärja dessa attacker i Preussisch
Eylaus och Borodinos anda gick infanteriets reserver fram fot vid fot i
slutna skyttelinjer och avfyrade salvor [...]. Ryttarordonnanser ilade
som förhäxade längs fronten, rakt mot tänkta kulor och granatsplitter.
Det är onödigt att tillägga att batterierna måleriskt körde upp på
kullarnas krön, käckt bröstade av inom synhåll för fienden och stod i
helt öppna positioner.

Orden "på det gamla sättet" antyder en förändring. Krigen som
Ryssland utkämpade under denna tid bidrar till att förändra takti
ken. 1902 refererar Hedengren den tyske militärattachen, som me
nar att "en fullkomligt modern taktik" tillämpas av de trupper som
varit med i det kinesiska fälttåget 1900 - men endast en liten del av
armen hade varit engagerad i Kina.
Leijonhufvud nämner 1903 att infanteriet öppnade eld mot av
bröstat artilleri på 2 km avstånd, vilket var för långt för att det skulle
vara meningsfullt, och karlarna siktade slarvigt. Han konstaterar
vidare att infanteriet "använde nästan uteslutande salveld". Vid
samma manöver talade han som nämnts med en general Sirelius,
vilken beundrade Dragomirov och varmt förespråkade taktiken
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med bajonettanfall (03). len bilaga till sin rapport berättar Edlund att
Dragomirov och förespråkarna för bajonettanfallet vunnit "en av
görande seger öfver de s. k. moderna ideerna" i och med att skjutin
spektionens årliga kontroll av fältskjutningen avskaffades. Den
redan tidigare dåliga skjututbildningen försämrades därmed ytter
ligare. Edlund nämner att en svensk rekryt får skjuta mellan 200 och
250 skott, medan hans ryska motsvarighet endast tilldelades 90 skott
per skjutkurs·84
I sitt referat av andra militärattacheers intryck 1906 skriver Leijon
hufvud: "I infanteriets taktik visade sig en märkbar förändring på
grund af erfarenheterna från kriget. Under det att förut, såsom vid
fälttjänstöfningarna vid Pskov 1903, infanteriet upträdde i slutna
formeringar inom området för fiendens verksamma eld, tycktes det
nu emellertid hafva öfvergått till en motsatt ytterlighet. Skyttelinjer
na voro alltid mycket glesa" (06). Det är intressant att konstatera att
tidigare perioders rapportörer har hävdat att skyttelinjerna var för
svaga (85, 86, 90, 92, 94, 95, 97). Att Leijonhufvud beskriver skytte
linjerna som för glesa kan tyda på att formeringarna har glesats ut
utan att anfallskraften har förstärkts. Leijonhufvud var inte åsyna
vittne till manövern 1906, men nästa år, när han själv får tillfälle
studera den ryska taktiken, gör han samma iakttagelse: skyttelinjer
na är för glesa (07).
Artilleriet kritiseras för låg eldhastighet (01) och valet av ställ
ningar. Före kriget verkar det ryska artilleriet inte ha bemödat sig
alls att finna dolda ställningar, utan avbröstade kanonerna uppe på
höjder etc (01, 02, 03). Detta var som vi har sett det normala på 1880talet, men uppfattades som ett problem på 1890-talet. Efter kriget
mot Japan har ryssarna insett vikten av dolda artilleriställningar och
går enligt Leijonhufvud för långt i sin strävan att dölja sina kanoner
(06, 07). Bland ryssarna finns dock delade meningar i frågan och
1907 förekom en häftig diskussion inom övningsledningen om
huruvida artilleriet borde uppträda öppet eller prioritera skydda
de ställningar. Endast den franske militärattachen Moulin tilläts
närvara vid den officiella kritiken där denna diskussion förekom,
men vidarebefordrade sina intryck till Leijonhufvud (07).
Det tycks alltså som om rysk-japanska kriget utgör en brytnings
punkt för den ryska infanteritaktiken. Den blir mera defensiv och
betonar skyddet bättre. Något som däremot inte förändras är det
ryska kavalleriets oförmåga till spaning och bevakning, vilketpåpe59

kas i rapporterna genom hela perioden (01, 02, 03, 07). Oförändrat
genom perioden är också problemen med att samordna truppernas
verksamhet och organisera sambandet på ett tillfredsställande sätt.
Att den gamla frågan om trängens storlek och sammansättning
ännu 1901 inte var löst framgår av Hedengrens kritik Det året
förekom ingen stor träng, inte ens markerad, men ändå var trängen
i vägen och man kunde iakttaga köksfordon och officersbagage vid
själva stridslinjen. Det fanns få reglementerade fordon - de få som
fanns var för tunga för de små hästarna och packningen var slarvig.
"För ett västerländskt öga föreföllo trängkolonnerna hafva stor
likhet med en zigenarstams fordonskolonn" (01). Två år senare säger
Leijonhufvud dock att det reglementerade officersbagaget på 40 kg
verkade praktiskt (03). En förändring verkar ha inträtt. Visserligen
försiggick övningarna det året inom Kievs militärområde där den
energiske Dragomirov var chef. Han hade som nämnts redan 1894
påtalat missförhållandena vid trängen. Men eftersom detta, som
kommenterats av de svenska militärattacheerna mellan 1885 och
1901, vidare inte nämns, kan man med fog anta att problemet blev
åtgärdat.

Övningarnas genomförande
Övningarna tycks brista i realism under perioden. Ett exempel på
detta är att Preobrazjenskij-regementet vid manövern 1901 tilldela
des en egendomlig och orealistisk uppgift, för att de skulle hinna
avmarschera och deltagai avtäckningen avett monument vidNarva
(01). Fem år senare påverkas realismen av en annan icke-militär
faktor av allvarligare art. Den inrikespolitiska oron var så stor att
trupperna inte fick avlägsna sig för långt från sina förläggningar,
och som en följd av detta placerades styrkorna för nära varandra vid
manövern vid Krasnoje Selo, så att kavalleriet inte fick tillfälle att
öva spaningstjänst (06).
Krigsminister Kuropatkin beklagar i ett samtal med Leijonhuf
vud 1903 att fältmässigheten vid Krasnoje Selo blir lidande av att
övningarna så mycket får karaktären av uppvisning av gardestrup
perna. Enligt Kuropatkin var fältmässigheten bättre i andra distrikt,
såsom vid fjolårets manövrar vid Kursk.
Edlund behandlar utförligt sommarövningarna vid Krasnoje Selo
i sin rapport. Han är kritisk till övningarnas väldighet-bortåt 50 000
man kunde samlas under manöverperioden, och det ledde oundvik60

ligen till att den enskilda soldatutbildningen blev lidande. Mening
en var att man skulle ägna sig åt trupputbildningen 4-5 timmar per
dag under övningsveckorna, men det var ett maximum som sällan
uppnåddes, skriver Edlund. Han bifogar en tabell över övningsti
dens användande:
Tabell 4. Övningstidens användande vid Krasnoje Selo
Antal öfningar
Tjänstegren
Komp
Bataljon
Regemente Summa
6 veckor
4 veckor
2 veckor
12
4
19
35
S�utning
4
3
7
A ståndsbedömning
7
Exercis
4
33
11
Takt. öfn. utan
motståndare
Fälttjänstöfn. med
motståndare
3
Fältbefästning
Tillämpad gymnastik 4
Exercis i fältstarka
förband
4
Fältvakttjänst
D:o med motståndare
D:o nattetid
52
Summa

-

n
6

3

9

2

4
4

13

2
2
103

3

2
2
2
38

4

Som framgår av tabellen utgör skjutningen mer än en tredjedel eller,
om avståndsbedömning inräknas, nära halva tiden av utbildningen.
Detta kommer dock att förändras på grund av indragningen av
skjutinspektionen, tror Edlund. 86
Något som allvarlig försämrar möjligheterna till en meningsfull
soldatutbildning i Ryssland är den vana man har att skicka ut
soldaterna på "fria arbeten" till godsägarna. Detta förbättrar ekono
min för regementet, men höjer knappast soldatens stidsduglighet,
menar Edlund. Han hänvisar till en utredning som gjorts i militär
tidningen Razvedtjik (Nr 538-550, 1901), enligt vilken den ryska
armen skulle förlora 20 miljoner rubel årligen om man avskaffade de
fria arbetena.87

Kejsaren
Mycket tyder på att kejsarens inblandning i övningarna var kon
stant, men att fler militärer började reta sig på den saken. Hedengren
noterar som nämnts att hänsyn till den kejserliga sviten förryckte ett
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kavallerianfall (01). Om samma övning skriver han:
Vidare skulle måhända ej truppernas uppträdande i striden te sig så
egendomligt, om ej mycket afseende fästes därvid att inför det samlade
hofvet gifva en anslående, teatralisk anblick. Detta tillvägagående
kritiserades öppet framför oss främlingar af de ryska officerarne, och
ryske krigsministern, General Kouropatkine, sade efter striden vid
Krasnoje-Zelo till en af mina kolleger: "Maintenant, Monsieur, vous
venez de voir la bataille des dames".
Detta, och Leijonhufuvuds referat av samtalet med Kuropatkin om
att övningarna vid Krasnoje Selo var mera uppvisningar än fält
tjänstövningar, tyder på att krigsministern var irriterad på att kejsa
rens närvaro fördärvade övningarnas realism. 1906 var Leijonhuf
vud inte själv med vid övningarna, men året därpå nämner han att
övningarnas tidtabell lades så att kejsaren skulle få tillfälle att se
drabbningarna (07). Det skedde således ingen förändring i detta
avseende efter kriget.

Officerskåren
Omdömena om det högre befälet är ganska blandade. Det är Heden
gren som står för alla sådana omdömen, eftersom han till skillnad
från Leijonhufvud avporträtterade de högre ryska befälhavarna.
Han kritiserar Bobrikov, vid den tiden 1. artilleribefälhavare, för
passivitet under övningen: han satt mest i sin vagn och följde inte
med vad som hände. Kuropatkin, däremot, "eger stor energi, är
outtröttlig och förer sitt befäl ofta med en asiatisk hårdhet och sparar
hvarken sig själf eller sina underlydande". Hedengren konstaterar
att trupperna från Kiev, där den legendariske Dragomirov är mili
tärområdeschef, verkar vara bäst stridsutbildade. Den blivande
krigsministern, Suchomlinov, som då var stabschef under Dragomi
rov, sägs enligt Hedengren vara en mera teoretiskt skicklig än
praktisk general (02).
Vassmund, stabschef i S:t Petersburgs militärområde, karaktäri
seras som en framtidsman, som skall försöka utrota den djupt rotade
schablonmässigheten. Han är inte särskilt populär bland officerar
na, skriver Hedengren, eftersom officerarnas bekvämlighet blir
lidande av ökad fältmässighet (01).
Storfurst Vladimir Aleksandrovitj, tsarens farbror, som var chef
för Petersburgs militärområde, sägs vara ointresserad av sitt yrke.
Han dök endast upp vid manöverplatsen när kejsaren var där (01).88
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Som vanligt betecknas de ryska soldaterna som mycket dugliga
men befälet som sämre. Hedengren menar att det ingen annan stans
finns så gott soldatmaterial "ehuru uppträdandet i trupp på grund
af slapp utbildning ej tager sig mycket ut"(02). Och även i slutet av
perioden konstateras att det ryska befälets taktiska utbildning "läm
nar rätt mycket i öfrigt att önska"(07).
Den mest utförliga vittnesbörden om den ryska officerskåren
finner vi i Hedengrens rapport från Kursk 1902, i vilken han säger
sig se stora skillnader mellan gardesofficerarna och officerarna från
det inre av landet. De senare vore okultiverade och stode på en lägre
nivå än svenska underofficerare, men i samma rapport berömmer
han dem för deras "fältmässighet", dvs deras förmåga att bortse från
sin egen bekvämlighet. De rapporter vi tidigare har tagit del av, som
beskriver officersträngen som överdimensionerad och fylld av sängar
och mjuka dunbolstrar tyder knappast på fältmässighet, men dels
åtgärdas tydligen officersträngen under denna period och dels gäller
Hedengrens positiva omdöme officerarna från det inre av Ryssland.
Edlunds utvärdering av de ryska officerarna och av hur de
behandlade sina soldater innehåller en del intressanta detaljer. Han
betecknar som nämnts förhållandet mellan befäl och manskap som
patriarkaliskt, men berättar dessutom att det präglas av en rå ton.
Kroppsstraff var förbjudet-det hade avskaffats först i Kievs militär
område av Dragomirov, som enligt Edlund ville uppträda som
folktribun - men det förekom fortfarande i stor omfattning. Som
exempel härpå berättar Edlund en anekdot om hur han på en tågresa
träffade ett underbefäl som transporterade några arrestanter till ett
annat distrikt. Underbefälet förevisade sina fångar, av vilka en
hade blivit obotligt vansinnig av misshandeln han utsatts för och en
annan hade försökt skära halsen av sig.89
Detta är undantag, betonar Edlund, som framhåller det oftast
goda förhållandet mellan befäl och manskap. Manskapet har vak
nat och lyder inte längre blint utan är genast färdig till kritik. På båda
håll finns dåliga individer, men fortfarande är förhållandet alltså på
det hela taget gott. "Handpåläggningen" förekommer dock fortfa
rande och Edlund har själv flera gånger varit vittne till hur officerare
utdelat piskslag i ansiktet på sina underlydande. Brutaliteten har
dessutom ökat i tider av soldatprotester.
Vidare inverkar det menligt på moralen att manskapet kan bli
vittne till officerarnas "dryckesgillen och utsväfningar". Detta är
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heller ej regel- ofta kan det gå dagar och veckor utan att officerarna
smakar starkt- "men när han slår sig loss har ryssen svårt att hålla
måttan, och man såg vid sådana tillfällen högre officerare släpas
hem af manskapet i fullkomligt medvetslöst tillstånd". Sådant in
träffade även i främsta linjen och då kunde det hända att man ville
ta en dust med fienden:
Så fick jag t. ex. den 10 december 1904 vid ett besök hos 1. Ostsibiriska
regementet nöjet att se hela brigaden allarmeras på kvällen och med de
druckna officerarnaraglande framför sina kompanier draga ut i vinter
natten för att besätta ställningen vid Chonsjitaj.

Lyckligtvis antog japanerna inte utmaningen den gången, så även
tyret slutade med endast några förkylningar. Värre gick det vid ett
tillfälle som den amerikanske militärattachen Judson berättade om
för Edlund. Efter ennattvid spelbordet blev han inbjuden för att från
en höjd se på hur ett par troppar kosacker under befäl av en
underofficer skickades ut för att oroa fienden - en fullkomligt
meningslös manöver som kostade en död och sju sårade. En läkare
berättade för Edlund att minst varannan soldat vid förbandsplatsen
"svuro och förbannade" sina officerare som höll sig undan och
skickade fram underofficerarna med truppen.
Edlund uppehåller sig också vid nackdelen med den stora hete
rogena ryska armen.90 Många folkslag var representerade och disci
plinen ibland dålig. Vid flera regementen som var sammansatta av
olika förband var disciplinen och stridsmoralen också mycket dålig.
Edlund hade själv bevittnat en drabbning vid San-de-pu, där solda
terna vid en bataljon sammansatt av olika regementen ur 35. fördel
ningen vägrat följa sin officer ut på ett öppet fält "man hade för
länge sedan kommit till insikten om den risk, som är förenad med att
beträda ett sådant fält. "91

***
Av de fyra rapportörerna under denna period framstår Hedengren

och Edlund som de enligt min definition mest professionella. Gyl
lensvärd undandrar sig min bedömning eftersom jag inte kunnat
studera hans rapport, medan Leijonhufvud verkar mindre professi
onell för att hans rapporter är mindre detaljerade och på grund av
hans lite "ålderdomliga" inställning till paraderna och den militära
ståten, med formuleringar som var vanligare femton år tidigare.
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Han har också färre bilagor än Hedengren och nöjer sig med sådana
som delats ut vid manövern.92
Hedengrens iakttagelse, att de ryska officerarna uppträder sche
matiskt och formellt är intressant och bör ses som en indikation på
att han omfattade det clausewitzka, odogmatiska tänkandet i detta
avseende. Hans rapporter är mera omfattande än Leijonhufvuds
och ägnar också mer utrymme åt at presentera och beskriva innova
tioner.
Det är förmodligen omöjligt att jämföra Edlunds rapport direkt
med de övriga rapportörernas, eftersom den har en så annorlunda
karaktär, men förutom till sitt omfång ger den även innehållsmäs
sigt ett mycket professionellt intryck, med detaljerade uppgifter,
resonerande partier, strukturerad uppställning etc. Det som möjligt
vis kan verka oprofessionellt är de mustiga anekdoterna, men de
överväger ingalunda i rapporten. Det mesta är skrivet i en formell,
saklig stil.
Det är tydligt att Leijonhufvud med rapporterna från rysk
japanska kriget i färskt minne både ser problemen med de spridda
formeringarna och inser nödvändigheten av dem. Han anser att
ryssarna går till överdrift när de sprider ut sig i terrängen, och han
inser att ordergivningen blir problematisk. Men han anser inte att
problemet skall lösas genom att återgå till samlade grupperingar,
utan genom att utbilda soldater och underbefäl i mer självständigt
agerande.
Flera av attacheernas kommentarertyder på att deinteär fulltlika
entusiastiska inför ryssarnas utpräglat offensiva taktik, men man
kan inte tolka det som ett principiellt avståndstagande från denna
taktik. Att de svenska attacheerna så noggrant bevakar artilleriets
val av ställningar tyder på att de är medvetna om dess utsatthet för
infanterield.
Fältmässigheten vid övningarna kommenteras och kritiseras
mera konsekvent än tidigare, och Hedengrens reaktion på att trup
per användes på ett orealistiskt sätt för att hinna avtäcka ett monu
ment tyder på att man i Sverige har blivit mer medveten om
fälttjänstövningarnas betydelse för trupputbildningen.
Återigen skärps kritiken mot att kejsarens närvaro påverkar
övningarnas förlopp. I Sverige har frågan om kungens ställning som
högste befälhavare återigen aktualiserats och bl a har generalstabs
chefen Knut Bildt uttalat sig i frågan. I sitt remissvar var han negativ
65
5 13-1172

till att inskränka kungens befälsrätt, men samtidigt betonade han
det moderna krigets totala karaktär och statsministerns ansvar som
sammanhållande kraft. Hans svar var enligt Thullberg typiskt för
den ambivalenta hållning i frågan som präglade många militärer. 93
En annan tendens i rapporteringen, vilken kan ha samband med
professionaliseringen, är attacheernas ökande intresse för enskilda
högre officerare, deras kompetens och karaktär. Det kan tänkas att
intresset mera fokuseras på kollegerna som yrkesmän i den nyare
roll militärerna upplever sig ha. Tidigare fanns "hjältegeneraler",
men kommentarerna nu verkar mera rikta in sig på deras yrkesmäs
siga duglighet.
Attityden till de ryska officerarna är intressant. Hedengren anty
der att han ogillar drickandet och han anser officerarna från det inre
av Ryssland okultiverade, eftersom de bara kan ryska, men när man
jämför detta med hans kommentarer om gardesofficerarna ett år
tidigare, tycks det som om han värdesätter fältmässighet högre än
elegans och språkkunskaper. Edlunds framställning av ryssarna
präglas av förståelse och sympati, samtidigt som han framhäver
skillnader mellan dem och svenska officerare. Det verkar onekligen
som om skillnaderna mellan officerskårerna hade ökat.
I detta sammanhang är det intressant att notera Hedengrens
beskrivning av soldaternas utseenden, vilket i förstone verkar en
smula anakronistiskt. Det kan dock ses i samband med den"militär
paternalistiska ansats" som enligt Borell präglade delar av den
svenska officerskåren efter sekelskiftet. Det fanns en tankegång som
i den nya värnpliktsarmen såg ett instrument för folkuppfostran och
hävdade ett patriarkaliskt förhållande mellan befäl och soldater som
ideal. Det var först senare som den andra metoden för soldatupp
fostran - den kasernmekaniska disciplinen - kom att slå igenom94 I
ljuset av detta framstår även Edlunds explicita hyllning till det
patriarkaliska förhållandet mellan befäl och manskap som professi
onellt och tidsenligt.
För den ryska armetaktiken innebar helt tydligt kriget 1904-05 en
brytning. Ryssarna går nu nästan till överdrift i sin strävan att
utnyttja terrängen, sprida ut sig och söka skydd.95 Taktiken blev
mera defensiv, vilket, som vi kommer att se i nästa period, av många
ledande officerare ansågs vara ett misstag. I Ryssland pågick en strid
mellan traditionalister och modernister i det avseendet, och Edlund
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rapporterar om att Dragomirov och förespråkarna för den "natio
nella taktiken" - bajonettanfallet-vann en stor seger 1905. Erfaren
heterna från kriget gjorde dock uppenbart för dem som hade delta
git att det var nödvändigt med defensiv och skydd i terrängen. Det
var först efter 1909 som den trenden kunde vändas. Diskussionen
om artilleriets ställningar 1907 visar att det fanns inflytelserika
personer, bland dem storfursten Nikolaj Nikolajevitj, som förorda
de ett öppet uppträdande.96
Det enda i den ryska taktiken som inte har förändrats är kavalle
riets dåliga spaningstjänst och sambandet och samordningen mel
lan trupperna. Redan efter manövern vid Kursk skrev Kuropatkin i
en rapport om den bristfälliga spaningen och sambandstjänsten.
Han citerar rapporten i sina memoarer i ett kapitel betitlat "Die
Ursache unserer Mi8erfolge im Kriege mit den Japanern".97
Kuropatkins trötta kommentarer till Hedengren och Leijonhuf
vud skall sättas i samband med hans ivriga reformarbete för krigs
makten, där han fann sig motarbetad. Efter kriget mot Japan förfat
tade han enförsvarsskrift i vilken han hävdade att huvudorsaken till
nederlaget var finansministeriets njugghet mot krigsmakten.98 Ofta
hade Kuropatkin fått nej i sina anslagsäskanden och Fuller och
Zajontjkovskij har visat att krigsministeriets andel av statsbudgeten
sjönk under perioden 1881-1902.99 Dessutom måste krigsministern
tampas med storfurst Michail Nikolajevitj, som var generalfälttyg
mästare (general-fel'dtsechmejster), dvs materielansvarig för artil
leriet. Just 1901 försökte Kuropatkin få igenom ett förslag att sam
ordna artilleribrigaderna med infanteridivisionerna. Åtgärden gick
inte igenom eftersom den högättade artillerigeneralen motsatte sig
det.100
Även om taktiken i grund förändras efter kriget, verkar det inte
som om övningarna blir mycket mer fältmässiga. Officerarna kriti
seras visserligen inte för slarv och nonchalans längre. De flesta hade
nu stridsvana och torde ha insett allvaret i övningarna. Men allt är
fortfarande förplanerat och kejsarens närvaro avgör fortfarande hur
striderna skall avlöpa och var och när styrkorna skall drabba sam
man.
Det förefaller vidare som om den överdimensionerade trängen
åtgärdas under denna period. Efter Hedengrens utgjutelse 1901 åter
kommer inte trängeni attacherapportema, och Leijonhufvudsnotering
om det standardiserade officersbagaget tyder på att frågan är löst.
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Det vi här får reda på om officerskåren verkar onekligen stödja
Bushnells uppfattning om den ryska officerskåren som stående i en
klass för sig vad det gäller bristande professionalism. Edlunds
anmärkning om de sk fria arbetena, som soldaterna skickades ut på,
visar också vilket hinder de ryska regementenas självhushållning
utgjorde för trupputbildningen. Säkerligen framhäver Edlund de
drastiska anekdoterna på grund av deras underhållningsvärde, och
han betonar flera gånger att det han beskriver är undantag, men
Edlunds allmänna omdömen är inte oväsentliga. Han hade ju levt
tillsammans med ryska officerare under hela kriget och hans vittnes
mål har prägel av trovärdighet. Till skillnad från Bushnells källor,
vilka Fuller kritiserar för att vara skrivna långt i efterhand av
officerare som ville förbättra den ryska armen,101 är Edlunds rapport
skriven strax efter hemkomsten. Den är visserligen präglad av
utlänningens etnocentrism och kanske av en fördomsfull och oför
stående inställning till ryssarna, men hans huvudsyfte kan inte
sägas ha varit att framställa förhållandena i den ryska armen som
värre än de verkligen var.

Period IV 1908-1914
Axel Steuch var svensk militärattache i S:t Petersburg 1907-1910.
Han var vid tillträdandet 44 år och hade gått Krigshögskolan, där
han läste ryska 1890-1892. Före sin kommendering i Petersburg var
han militärattache i Berlin 1906-1907. 102 Steuchs efterträdare, Erland
af Kleen, var jämnårig med Steuch och artilleriofficer. Han hade
tjänstgjort 1909-1910 som militärattache i Rom, men kunde inte
ryska·103 I augusti 1911 insjuknar af Kleen plötsligt i blindtarmsin
flammation och avlider en vecka senare. Posten som militärattache
blir efter några månader besatt av Carl Wachtmeister, som vid
tillträdandet var 42 år och hade gått Krigshögskolan 1894-1896 och
varit generalstabsaspirant 1897-1900. Han hade ingen utlandserfa
renhet och kunde inte ryska. 104 Alla attacheer under denna period
hade fått sin officersutbildning under 1890-talet, en period av refor
mer både på Krigsskolan och Krigshögskolan, vilket gör det rimligt
att anta att de skall uppvisa en hög grad av professionalism.
Under perioden skrivs rapporter från Krasnoje Selo varje år 19081910 och 1912-1913. Manövrar hade som vanligt planerats till i
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augusti 1914,105 men de inställdes på grund av krigsutbrottet. Att
ingen rapport skrevs 1911 beror på att af Kleen insjuknade strax
innan han skulle bevista de stora manövrarna. Dessförinnan hann
han dock övervara en paradvecka som föregick huvudmanövrarna
och han beskrev utförligt sina intryck i sin dagbok och omnämner
dem i ett handbrev av den 28/81911 (Dnr 95). Båda dessa källor skall
användas för att försöka fylla igen luckan detta år.
En annan typ av källa som är ny för denna period är handbreven.Jag
har studerat sju handbrev som behandlar intryck av rysk trupp.
Dessutom tillkommer ett handbrev författat av löjtnant Hugo He
dendahl, som hade vistats som generalstabsstipendiat i Ryssland
från november 1908till maj 1909, och behandlar intrycken från hans
vistelse. 106

Tabell 5. Rapporter period IV
Är
1908

Rapportör
Steuch

Sidor
32

1909

Steuch

23

1910*

Steuch

40

1912a**

Wachtmeister

11

1912b
1913***

Wachtmeister
Wachtmeister

22
34

Bilagor
20 (1-14: progr, inbjudan, indeln,
order; 15-20 kartor)
11 (1 program för manövern,
10 kartor)
14 (2 textbil., övr 12 bil: förutsättn, disp, order, kartor)
(bil 1: "Utbildning";
2
bil 2 "Utrustning")
6
(kartor, program)
25 (7 textbil; 18 övr bil: översatta kårorder, kartor, disp)

• Det inledande brevet omfattar 3 sidor, bil 0, manöverraporten, 28 sid., bil A,
"Diverse öfningar", 9 sid.
•• 1912 skrevs två rapporter från manövrarna. Den ena (12a) var från ett besök i
härlägret med parader osv. Rapporten omfattar 4 sidor och de två bilagorna vardera
4 och 3 sidor. Den andra rapporten (12b) behandlar själva manövrarna i Krasnoje Selo
och omfattar 22 sidor.
***Det inledande brevet omfattar 5 sidor och textbilagorna 1-7 tillsammans 29 sidor.
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Tabell 6. Handbrev period IV
Ar

Dnr Rapportör

1909

39
53
96
1910 80
81
86
1911 84
95
1912 60
1914 101

Angående

Iakttagelser 1/11 1908 1/51909
Sommarparad vidKrasnoje Selo
Ryska armens kokvagn
Fest iKrasnoje Selo
Militära iakttagelser iKrasnoje Selo
Sommarparaden iKrasnoje Selo
Karakteristik av storfurst Nikolaj Nikolajevitj
Paradvecka i Krasnoje Selo
afKleen
afKleen
Skarpskjutning
Wachtmeister Program för sommarövningarna iKrasnoje
Selo
Hedendahl
Steuch
Steuch
Steuch
Steuch
Steuch
afKleen

Det svenska perspektivet
Rapporternas utformning
Steuchs rapporter är mycket detaljerade och sakligt skrivna, mera
beskrivande än värderande. Han kan beskriva ett infanterianfall i
detalj, med angivande av hur stora luckor det var mellan karlarna,
i vilka formationer de ryckte fram osv utan att lägga in särskilt
många värdeomdömen i sin beskrivning. Ibland präglas framställ
ningen av torrironi, men endast undantagsvis av mera känsloladda
de formuleringar. Wachtmeisters rapporter är mera pratiga och har
flera värdeomdömen. af Kleens dagbok är skriven i en tämligen torr
stil och iakttagelser och intryck är återgivna med stor detaljrikedom.
Tendensen mot en ökad uppspaltning av stoffet fortsätter och blir
mer konsekvent. I alla rapporter förekommer mellanrubriker. Från
1910 genomförs greppet att skriva ett kortare introducerande brev
och låta själva rapporten rymmas i en eller flera textbilagor. Undan
taget är rapport 1912b, men man skulle kunna betrakta hela den
rapporten som en bilaga till 1912a. De båda rapporterna är skrivna
med endast en veckas mellanrum.
Antalet bilagor ökar stadigt. En skillnad från förra perioden är att
attacheerna inte längre bifogar eget material, såsom kartskisser och
tidningsartiklar. Trots den ökade mängden bilagor, består de nu
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uteslutande av sådant som verkar ha delats ut till inbjudna gäster
vid manövern. Detta kan förklaras av att annat material som attache
ema själva skaffade skickas iväg direkt till generalstaben i handbre
ven. Ett undantag från ovanstående är de fotografier som Steuch lät
illustrera sin rapport 1910.
Steuch är den attache som mest går på djupet och försöker
förklara de förhållanden han rapporterar om. Han hänvisar till olika
reglementen, till rykten om förestående förändringar, till kejsarens
inflytande och till övningsledningens ingripanden när han skall
förklara vad han iakttar (08, 09, 10). Så avslutar han t ex sin rapport
1909 med en liten diskussion om varför övningen gick så dåligt.
Antingen kan man betrakta det som ett tecken på att hela ryska
armen är dålig, särskilt med tanke på att de deltagande gardestrup
perna består av utvalt manskap, eller också tyder det på att övnings
ledningen hela tiden ingriper, skriver Steuch. Själv lutar han åt den
senare förklaringen (09).
I sina dagboksanteckningar söker också af Kleenkonsekvent hitta
förklaringar till det han ser. De i Polen förlagda trupperna anses
överlägsna andra delar av den ryska armen, skriver han beroende
dels derpå att de der känna sig mer som i fiendeland [...], dels derpå
att de rekryteras företrädesvis från Lill-Ryssland som anses lemna
ett bättre soldatmaterial änStor-Ryssland. Haniakttar vidarevid
paraden att kulsprutorna framföres med två olika typer av lavetter,
eller också klövjade. Denna mångfald af utrustningssätt tyder på
att frågan ännu befinner sig i försöksstadiet hvad transportsättet
beträffar. "108
Wachtmeister nöjer sig i allmänhet med att i sina rapporter
referera det han ser, och jag har inte funnit några exempel på
resonemang av typen ovan. Typen av förklaringar är i hans rappor
ter mindre djuplodande, men han nämner flera gånger övningsled
ningens ingripande eller hänsyn till kejsaren som förklaringar till
mindre lyckade inslag i manövrarna (12b).
11

11

107

11

Rapporternas innehåll
Kommentarer kring paraderna
En relativt stor del av materialet behandlar paraderandet (i medeltal
5,8 procent - 1908:0; 1909:0; 1910:5,8; 1912:18,0; 1913:5,1). Man
noterar att Wachtmeister ägnar paraderna mer utrymme än Steuch.
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Men när paraderna tas upp är kommentarerna i allmänhet konkreta
och detaljerade. Ett undantag utgör en liten utgjutelse i Steuchs
rapport från 1910. I bilagan "Diverse Öfningar" nämner han att
paraden var lysande och programmet väl inexercerat. "Med vörd
nad och bäfvan tänkte man sig tillbaka till flydda tider", skriver han
(10).
I övrigt låter attacheerna sina intryck från paraderna behandla
sådana saker som utrustning, organisation. Då och då kommenterar
de rättningen, men oftare är kommentarerna beskrivningar av for
meringen till marsch, marschsättet osv. En förklaring till den höga
procenten paradreferat kan vara övningarnas karaktär. övningarna
1910 bestod av en dags infanterimanöver och två dagars brigad
manövrar. Resten av de nio dagarna var ägnade åt parader och
tävlingar. Det hela hade enligt Steuch "mera karaktären af ett
lustläger" (10). År 1912 var Wachtmeister närvarande vid en dags
parader, vilka han rapporterar om i rapport 12a, och vid två dagars
fälttjänstövningar som han beskriver i rapport 12b.
I ett handbrev 1909 redogör Steuch för truppernas uppställning
och noterar att rättningen var mönstergill. Han är kritisk till solda
ternas överdrivna armsvängning, men kommenterar välvilligt att
"ser man endast till det yttre, så tar sig det ryska infanteriet med
mössan på sned och med denna armsvängning helt käckt ut vid en
förbimarsch".109 Påföljande år ägnar han ett omfattande handbrev
(totalt 13 sidor) åt paradveckan vid Krasnoje Selo. I inledningen
konstaterar han att benföringen vid förbimarschen är mycket god,
men han är kritisk till att ryssarna låter olika regementen ha olika
marschtakt. Detta visar hur måna de är om traditionerna, men just
denna tradition betecknar Steuch som "onyttig". I övrigt ägnar han
handbrevet åt iakttagelser angående militärpolitik, Finland, för
läggningen, organisationen och kavalleriets och artilleriets utrust
ning.110
I af Kleens dagbok möter vi en liknande noggrann beskrivning av
marschen, med tyngdpunkten lagd på utrustningen och numerä
ren. Han noterar också att "ett par regementen (jägare) defilerade i
språngmarsch och Pavlovska gardesregementet i 'färdigt-gevär'
ställning, ett privilegium till åminnelse af en regementets ärofulla
bajonettattack vid Agram. Åter ett bevis på hur man här omhuldar
och vårdar traditionerna".111 Till skillnad från Steuch är af Kleen
positivt inställd till sådana traditioner, som han anser vara ett tecken
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Gymnastikuppvisning vid Krasnoje Selo 1910. Storlekenföreföll Steuch "byzan
tinsk" (10). (Foto Krigsarkivet)

på, "att vederbörande till fullo inse betydelsen af att traditionerna
och kårandan upprätthållas inom armens olika delar." [understryk
ningar i original] På så sätt kan man "höja och stärka den fosterländ
ska och krigiska andan inom regementena".112
Wachtmeisters första rapport från Krasnoje Selo handlar om
paraddagen, och stort utrymme ägnas truppernas hållning och yttre
uppträdande. "Truppens vakenhet och påpasslighet är mycket stor.
Man ser det bland annat på dess sätt att fullgöra vakttjänst och vid
all honnörsgöring." Han kommenterar rättningen och påpekar att
han sett många felaktiga fotställningar. Marschen var vägvinnande,
men tröttande genom det överdrivna svängandet med högerarmen,
skriver han vidare (12a). Året därpå ägnar han bara några rader åt
förbimarschen. I ett annat sammanhang påpekar han att de finska
trupperna är överlägsna de ryska gardestrupperna och vill se orsa
ken till detta i att gardet ägnar sig för mycket åt parader (13).
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Kommentarer kring taktiken
Under perioden är det endast Steuch och Wachtmeister som rappor
terar hem om regelrätta manövrar. I sin första rapport från Krasnoje
Selo, 1908, knyter Steuch sina iakttagelser konsekvent till det nya
exercisreglementet för infanteriet som trädde i kraft samma år. Han
verkar ha läst på ordentligt, och för varje enskildhet han rapporterar
om hänvisar han till motsvarande moment i reglementet (08). Påföl
jande år beskriver han i detalj infanteriets framryckning och anger
avstånden mellanlinjerna och ansatsernas längd (09). Wachtmeister
når inte upp till samma grad av detaljrikedom och konkretion. När
han 1912 skall beskriva infanteriets framryckningar skriver han att
de "gingo i allmänhet mycket bra" och tillägger att han inte kunde
se någon skillnad mellan de reguljära trupperna och reserven i detta
avseende (12a).
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om attacheernas inställ
ning till offensivstriden med ledning av rapporterna. Steuch näm
ner i två rapporter att bajonettanfallen inte mottogs stående "som
hos oss", utan karlarna sprang rakt igenom varandras linjer, vilket
han anser mindre bra (09, 10). Han noterar vidare att kavalleriet ofta
till fots tog upp strid med infanteriet, vilket "tyder på, att man i
Ryssland tillmäter kavalleriets strid till fots en mycket stor defensiv
kraft" (10). Vid ett annat tillfälle skriver han: "Infanteriets gruppe
ring med 2 bat:r i främre linjen och 3 bat:r i reserv, samt reservens
uppdelning i två grupper tyder just ej på beslutsamhet" (10). Till
skillnad från Leijonhufvud kopplar han inte ihop ryssarnas mera
defensiva taktik med erfarenheterna från rysk-japanska kriget. Hos
Wachtmeister har jag inte funnit något som skulle kunna visa hur
han förhöll sig till offensivstriden.
Den företeelse som de svenska attacheerna mest konsekvent
kritiserar hos den ryska taktiken är återigen den bristande kavalle
rispaningen (08, 10, 126, 13).

Intresset för innovationer
Totalt sett ägnas inte särskilt stort utrymme åt presentationer av ny
utrustning, med undantag av Wachtmeisters rapport från 1913, där
han på tolv rader presenterar "aeroplantrupperna", flygplanens
antal och märkning och dessutom beskriver "Sikorskis stora ma
skin" med bifogat fotografi av densamma (13). Utan att ha gjort en
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"Det nya Sikorski-aeroplanet på ett militärtfält". Ur Wachtmeisters rapportfrån
1913. (Foto Krigsarkivet)

systematisk undersökning vågar jag påstå att presentationer av ny
utrustning under denna period i allmänhet skickas i handbrev
direkt till generalstaben. Så skickar exempelvis Steuch en utförlig
beskrivning av den mobila kokvagnen, som redan tidigare väckt
attacheernas intresse, med bifogad bruksanvisning på ryska.113 I ett
annat handbrev rapporterar Steuch om den enda ryska innovation
som han skulle vilja prova för svenska förhållanden, nämligen en
typ av rörliga mål vid skjutbaneskjutning.114

Kommentarer kring övningarnas realism
Planläggningen av övningarna blir hårt kritiserad av Steuch, som
1909 beskriver den som "mycket underhaltig". Uppgifterna var
omöjliga att genomföra på utsatt tid och man gjorde upehåll i
striderna, vilket "visar att manöverledningen ej erkänner grundte
sen om det oafbrutna krigstillståndet" (09). Såväl Steuch som Wacht
meister kritiserar förutsättningarna för manövrarna, vilka enligt
dem är illa genomtänkta och oredigt uppställda (10, 126, 13). Detta
vittnar enligt Wachtmeister om "en föga utvecklad stabstjänst"
(126).
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Armeautomobiler för persontransport. Ur Steuchs rapport den 19 juli 1910.
(Foto Krigsarkivet)

Fältmässigheten kommenteras fortlöpande. 1908 upprörs Steuch av
att man förflyttar trupper nattetid, genom fiendens linjer, för att ge
dem ett bättre utgångsläge nästa dag (08), men såväl 1908 som 1913
bedöms övningarna vara mer fältmässiga än eljest. 1913 anser
Wachtmeister det vara det första försöket med övningar i mera
fältmässig anda, men detta tillskriver han i mycket kejsarens från
varo.
Frågan om officiell kritik tas endast upp av Wachtmeister, som
noterar att ingen kritik gavs 1912 (126).

Kommentarer kring kejsarens roll
Irritationen över att hänsyn tas till kejsaren vid genomförandet av
övningarna blir allt tydligare och mer oförblommerad. Med denna
hänger nära samman attacheernas frustration över den nonchalans
med vilken de behandlas.
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"Automobilför lastdragning (Fowlers system)." (Foto Krigsarkivet, rpt 15, val 8)

I ett handbrev beklagar sig af Kleen vältaligt över situationen: 115
Vi ha just nu afslutat en 'paradvecka' vid Krasnoje Selo, der vi på
äktryskt maner icke fått se något af militärt värde[ ... ], der vi på alla sätt
hållits isolerade från ryska militärer i tjenst Qag talar naturligen ej om
de okunniga påfåglarne i den kejserliga sviten), der vi dagligen under
en veckas tid sett Kejsaren utan att han behagat bevärdiga oss med ett
enda ord, men der vi proppats med god mat & champagne till alla mål.
Lägg härtill att vi erhöllo inbjudan till denna vecka kvällen innan vi
skulle resa, så kan Du förstå hur militärattacheerna behandlas i detta
landet och af hvilka känslor vi följaktligen äro beskälade.
Dessa känslor ger de flesta attacheer uttryck för i någon form.116
Mänskligt att döma bör de växa sig starkare för varje år, och det finns
också en tendens att varje attaches kritik mot kejsarens inverkan på
övningarna blir mer artikulerad med tiden. Steuch kritiserar emel
lertid redan i sin första rapport kejsarens närvaro, som han säger
snedvrider övningens resultat, och tillägger "enligt yttrande af ett
par ryska officerare - med krigshögskoleutbildning - lära förhål
landena bakom kulisserna i år ha varit vidrigare än förra året". Han
ser i "monarkens exklusiva ställning" en viktig orsak till missförhål
landena vid manövrarna (08). Följande år upprepar han kritiken och
tillägger: "så länge manöverledningen vid sitt ingripande i händel
sernas gång låter leda sig af synpunkter, som ej äro militära, får man
ej utan vidare anse dessa fälttjänstöfningar vara ett uttryck för den
ryska armens utbildningsståndpunkt" (09).
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Wachtmeister ägnar i båda sina rapporter bortåt en halv sida åt att
återge kejsarens tal till trupperna in extenso (12a, 13). Detta tyder
enligt min meningpå en okritisk inställning till kejsaren, men ändå
kritiserar Wachtmeister att man bestämde tiden för kavalleriets
framryckning med hänsyn till en lämplig tid för kejsaren att infinna
sig och att "hänsyn till honom inverkade på det helas gång" (12b).

Kommentarer om den ryska officerskåren
Av de tre attacheerna under perioden är det endast Steuch och af
Kleen som rapporterar om de högre ryska befälhavarnas egenska
per. Steuch inleder sina första två rapporter med fylliga porträtt av
officerare, där både deras militära och allmänmänskliga egenskaper
kommenteras på ett ibland drastiskt sätt. En beskrivs som en "Tol
stoj-typ" (08), en annan är tapper och avhållen men saknar taktisk
utbildning och begåvning (08). af Kleen ägnar ett handbrev åt att
beskriva storfurst Nikolaj Nikolajevitj d y, vilken ansågs förutbe
stämd att bli högste befähavare i krig. I handbrevet beskrivs både
hans militära meriter och hans karaktärsegenskaper. 117

Kejsaren Nikolaj II med sin svit av - enligt af Kleen - "okunniga påfåglar". Till
vänster i bild storfurst Nikolaj, som hade en imponerande längd (betydligt över
190 cm). (Foto Krigsarkivet. Ur attacherapport 10, val 3)
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Wachtmeister kommenterar den goda andan bland trupperna
med ledning av soldaternas utseende. "Manskapens öppna blick
och goda - man kan säga - barnsliga ansiktsuttryck tyda på en god
anda" (12a). Återigen ett exempel på den patriarkaliska attityd som
fanns bland svenska officerare efter sekelskiftet.
Förutom spridda kommentarer som att officerarna var dåliga på
att läsa kartan (13) och liknande, finns inte så många allmänna
omdömen om officerskåren. Steuch ägnar emellertid två handbrev
åt att beskriva ett besök i Gardesjägarregementets oficersmäss i
Krasnoje Selo. Det var en tämligen våt fest på kvällen, och Steuch
inser att de ryska officerarna försöker dricka honom under bordet.
Men det lyckades inte: "de kände förmodligen icke till min utmärkta
mage och mina ej fullt alkoholfria antecedentia".118 Denna drycken
skap verkar inte chockera Steuch. Däremot reagerar han kraftigare
mot en historia han får sig berättad - att några ryska officerare i
dagbräckningen väcker lägret genom att larmande skjutsa en naken
kvinna på skottkärra ända fram till förläggningen. "En dylik rå
behandling kan ej annat än göra den menige mannen mottaglig för
revolutionär propaganda samt visar att den ryska officerskårens
ansvarskänsla ej står i samklang med tidens kraf".119

Det ryska perspektivet
Taktiken
Vid övningarna närmast efter rysk-japanska kriget kunde militärat
tachen notera att taktiken blivit mera defensiv, som en direkt följd av
erfarenheterna under kriget. Detta var något som ogillades av
general Suchomlinov, som blev krigsminister 1909. Han hade som
uttalad målsättning att öka armens offensiva slagkraft.Så här skriver
han i sina memoarer: 120
Som kavallerist, i enlighet med detta vapenslags anda, bar jag i mitt
hjärta övertygelsen, att anfall är bästa försvar; och efter tjugu års andlig
gemenskap med en så framstående aktiv strateg och trupputbildare
som Dragomirov, utvecklades med nödvändighet hos mig en strävan
i förhållande till den ryska armen, som tekniskt tog sig uttryck i att vilja
omvandla de rena försvarsstyrkor som de i själva verket var 1909 till en
slagkraftig anfallshär av första ordningen.

Fick Suchomlinovs strävan någon effekt på taktiken vid gardesrege
mentenas övningar? Infanteriets exercisreglemente som infördes
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1908 och tillämpades vid övningarna i Krasnoje Selo samma år,
verkar inte utmärkas av en offensiv karaktär, Tyvärr har Steuch inte
skickat med reglementet i sin rapport, men han hänvisar ofta till det
I reglementets 204:e moment sägs att infanteriets övergång till
stridsformering om möjligt skall ske bakom skyddade föremål.
Detta sker också, men Steuch anser att trupperna överdriver detta.
Ett sådant tillvägagångssätt är "naturligtvis alltid möjligt, om man
anser sig kunna släppa loss skyttelinjerna på hvilket afstånd som
helst ifrån fienden"(0S).
Däremot ryktas det nästa år om förändringar i taktiken, vilka
skulle innebära en starkare främre eldlinje (10). Detta ser Steuch inga
tecken på, men däremot ser han en återgång till täta manöverformer.
Infanteriet ryckte fram i kompanikolonner, där varje kompani gick
i sluten ordning. Detta torde bero på en tillfällighet, menar Steuch,
och motsvarar inte alls vad man kunde vänta av den nya ryska
taktiken. (10)
Om någon förändring av infanteriets taktik under perioden kan
skönjas, så är det att det återgår till sitt forna, offensiva uppträdande,
med mindre gott skydd för fiendens eld. De egendomliga bajonett
anfallen, där karlarna rusar rakt igenom varandras linjer, fortsätter.
"Försvararen gör också bajonettanfall, och de båda linjerna bryta
igenom hvarandra; hvarefter de ånyo öppna elden i de gamla
riktningarna - mot bakomvarande linjer. Efter hvarje sådant bajo
nettanfall blåstes halt och motståndarna drogas isär"(lO). Ännu
1913 konstaterar Wachtmeister att infanteristerna står i vägen för
fiendens eld. Vid det årets övningar var anfallen oordnade och
verkade ske på initiativ av befälhavaren i skyttelinjen (13).
Kavalleriet har under alla perioder kritiserats för brister i spa
nings- och bevakningstjänsten, och denna kritik återkommer även
under denna period (08, 10, 12a, 13).
Artilleriet, som före rysk-japanska kriget ständigt kritiserades för
nonchalans vid val av ställningar, har tydligen bättrat sig definitivt
på den punkten. De maskerar sina kanoner med lövruskor och deras
ställningar var "halftäckta" (08). I ett handbrev redogör af Kleen för
sina intryck i samband med en fältskjutning. Här var ryssarna
synnerligen noggranna med at leta ut väl dolda ställningar: "Myck
en tid användes för rekognosering af ställningen, inryckningen i
densamma och förberedelserna för eldens öppnande". Befälet ver
kade "mycket litet gåtttill grunden i skjutreglerna", men manskapet
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skötte kanonerna raskt och bra.121 Påföljande år är ställningarna
också väl skyddade, och artilleriets spaning vid marsch framåt
fungerade bra (13).
Det dåliga sambandet mellan vapenslagen påpekas igen då och
då (12b, 13), men utan att göras till en huvudfråga.

Övningarnas genomfdrande
Vid bedömningen av hur professionellt de ryska fälttjänstövningar
na genomfördes jämfört med de svenska erbjuder af Kleens dagbok
ett intressant material. Som nämnts fick han före avfärden till
Ryssland tillfälle att åse en rad svenska fälttjänstövningar, just med
tanke på att kunna jämföra dem med de ryska. Under en månads tid
utförde han sammanlagt nio sådana inspektioner. Omdömena är
ganska blandade, men för det mesta kritiska. Så här skriver han om
en inspektion av Livregementet till fot på Sannahed:
I öfrigt patrullernas tillvägagångssätt nästan löjligt fredsmessigt
rusade blint fram mot eldgifvande skyttar. Värdet af sådana öfningar
är lika med noll, ty man uppfostrar folk till overklig uppfattning och
föreställningar om kriget. Stridsöfningen blef en röra, derför att den
försvarande ej [sic] fått en uppgift som gaf honom för fria händer,
hvilken ju ej är lämpligt vid små styrkor med bestämdt begränsade
uppdrag. En afdelning besköt sina egna, underofficeren som kom
menderade hade ej kikare. Kartläsningen var osäker. Gymnastiken
stod mycket högt och karlarna hade tack vare densamma kroppen väl
i hand. Hållning och anda goda.

Andra saker som kritiseras hos de svenska trupperna är bristande
"bevakning medelst stridspatruller", dåligt samband, dålig maske
ring av eldledningsplatsen för ett haubitsbatteri och "för mycket
fredsmessighet". 122
Attacheernas bedömningar av de ryska fälttjänstövningarna går
ofta utpå att förutsättningarna är orediga eller orealistiska och att de
brister i fältmässighet (09, 10, 12, 13). En i detta sammanhang
allvarlig invändning mot sättet att planera och genomföra övning
arna är inverkan av yttre faktorer. Så beskriver Steuch en framryck
ning i kompanikolonner "med mycket små luckor". Orsaken till de
små luckorna tror han vara att bataljonerna inte ville komma in i
Preobrazjenskij-regementets läger "där föröfning till följande dags
regementsfest egde rum" (10). Med kännedom om Steuchs ibland
raljerande stil skulle "föröfning" kunna tolkas som ett dryckeslag,
men det kan lika gärna innebära övningar i formell exercis. Det
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senare är nästan troligare, eftersom själva regementsfesten inled
des med parad inför kejsaren. Mycket av den bristande fältmässig
heten förklaras just av att man tog hänsyn till yttre faktorer, och inte
bara kejsarens närvaro.
En intressant kommentar till hur yttre faktorer inverkar på ut
bildningen erbjuder rapporten från Hugo Hedendahl, löjtnanten
som vistats i Ryssland som generalstabsstipendiat från november
1908 till april 1909. Han betonar i sin rapport att mycken tid stjäls
från utbildningen av "vakt-och garnisonstjänst samthandräcknings
göromål". Som belägg bifogar han följande tabell, vilken hämtats ur
tidsskriften "Ofitserskaja Zjizn" (Officersliv).
Tabell 8. Stridsutbildningens ställning i Ryssland 1908
maj juni juli Summa
31
31
30
92
Häraf
Helgdagar och halfva lördagar
9,5 8
25,5
8
10
8
10
28
Vakter o d
6
23
Skjutning
9
8
1
1
Inspektion
2
1
1
Visitation
Tillfällig högtid
1
1
3
Regn och storm
1
2
Summa
Antal dagar som kompaniet kan
ägna åt utbildning för striden

27,5

26

30

83,5

3,5

4

1

8,5

Vid en jämförelse med den tabell som Edlund presenterade tre år
tidigare ser man att skjututbildningen fortfarande har en stark ställ
ning. Tabellerna är svåra att jämföra, eftersom den ena hänför sig till
utbildningen vid Krasnoje Selo och den andra till aktiviteterna
resten av sommarmånaderna. Det är dessutom egendomligt att
Hedendahl inte räknar skjutning till stridsutbildningen. Om man
gör detta får man 62,5 dagar som ägnades åt någon form av militär
verksamhet. Av dessa åtgick alltså 23 till skjutning, vilket motsvarar
37 procent. Med många reservationer för källornas otillförlitlighet
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kan det tolkas som en indikation på att skjututbildningens ställning
inte försämrats så radikalt som Edlund befarade 1905.
Något som enligt Hedendahl också inverkar menligt på soldater
nas utbildning är bristen på enskilda initiativ. "I teorien sträfvar
man efter att utbilda den enskilde mannen till en själfständigt
tänkande och handlande soldat," skriver Hedendahl, "men i prak
tiken står man fortfarande på samma ståndpunkt som före kriget.
Man erkänner att särskildt infanteriofficerarne ännu ej fattat bety
delsen af den enskilde mannens utbildning för striden."
Hans intryck får inte stå oemotsagda. Bredvid tabellen har chefen
för utrikesavdelningen, Erik Söderhielm, skrivit: "Torde väl gälla
något enstaka särdeles olyckligt lottadt kompani", och bredvidHe
dendahls redogörelse för ryska initiativ för att förbättra utbildning
en "Det tyder just inte på bristande energi i utbildningsarbete!" Som
slutkommentar konstaterar han att "En del af uppgifterna stå i
bestämd strid mot förut från annat håll inkomna tillförlitliga uppgif
ter" . 123
Man kan fråga sig vilka dessa från annat håll inkomna uppgifter
var. Möjligtvis syftar Söderhielm på Gyllensvärds och Edlunds
rapporter, men med tanke på att de var åtta respektive tre år gamla
förefaller det mindre troligt. Inte heller bland handbreven finns från
den här tiden uppgifter som motsäger Hedendahl. Steuchhadei alla
händelser inte särskilt höga tankar om den ryska utbildningen,
vilket framgår av rapporten från hans besök i Gardesjägarregemen
tets läger vid Krasnoje Selo. Steuch reagerar mot att regementsche
fen varje vecka utfärdar ett detaljerat övningsprogram. "Detta är ju
enligt vår uppfattning ett ingripande i kompanichefens själfbestäm
manderätt samt visar att man i Ryssland, alla föreskrifter och allt
fagert tal om initiativ m m till trots, ännu ej kan tillämpa grundsat
sen om underbefälhafvarens själfständighet". Och Steuch frågar sig
hur det inte skall vara ställt vid andra regementen, när det är så illa
vid gardet.124

Kejsaren
Som vi har sett blev de svenska attacheernas kritik mot att kejsarens
närvaro inverkade på övningarna under denna period explicit. Det
finns inga uppgifter på att ryska officerare skulle ha ifrågasatt saken.
Kuropatkin hade avsatts efter nederlaget mot Japan, och efter revo
lutionen verkade myndigheterna för att kväsa allt som verkade
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opposition och reformsträvanden bland officerarna. Så förbjöds
militär personal att bli medlemmar i politiska grupper eller partier
i december 1905 och de:t reformvänliga tidningen Vojennyj Galas
(ung Militärens Röst) förbjöds efter åtta månaders existens i septem
ber 1906.125 Rapporterna innehåller över huvud taget många exem
pel på hur det enskilda initiativet hämmas. Övningsledningen
ingriper i onödan (09, 13) och striderna anpassas till kejsarens svit
(09, 12b).

Officerskåren

I Steuchs rapporter ges en kort karakteristik av sammanlagt fem
officerare. Sammantaget ges det ryska högre befälet dåligt betyg.Av
de fem saknar tre enligt Steuch taktisk begåvning, en har en "efter
blifven" taktisk uppfattning. Endast en, general Ascheberg, har god
begåvning och bildning, men är för gammal och saknar den fysiska
vigör man behöver i aktiv tjänst (08, 09). Man var i Ryssland
medveten om problemet med alltför gamla generaler.En rapport av
en viss G P Resjepo refereras av Edlund i hans reserapport från 1906.
Resjepo har räknat ut medelåldern bland "fulla" generaler till 69,8
år, bland generallöjtnanter till 61,8 och bland generalmajorer till
53,8. 126 Den franske militärattachen Moulin skrev redan 1886 en
rapport där han påtalar problemet med alltför gamla generaler. 127
Detta missförhållande sökte krigsministeriet råda bot på efter revo
lutionen 1905 och använde sig av Högre Bedömningsnämnden
(Vysjaja AttestatsionnajaKommissija, VAK) för att avsätta för gamla
eller inkompetenta officerare. 128
I ett handbrev 1911 redogör af Kleen för storfurst Nikolaj Nikola
jevitj d y:s karaktär. Han är "en kraftig, energisk, hård & hänsynslös
man". Storfusten är anhängare av general Skalans anvisningar
"hvilka enligt rysk uppfattning dock tenderar till en alltför stor
spridning och splittring af infanteriet". Han har ryckt upp gardet,
där det sedan han blev chef blivit bättre disciplin. Han är "omutlig,
barsk och sträng; besitter en stor kroppslig vigör och synes alldeles
olämplig som exempel på alkoholens förderfbringande verkning
ar" .129 Detta är närmast en vänlig beskrivning jämfört med andra
källor. I en dagboksanteckning från sin tid i Österrike skriver den
konservative skriftställaren Kirejev: "Vi [ryssar] beklagar oss över
sådana storfurstar som den halvgalne Nikolaj Konstantinovitj eller
fyllbulten Nikolaj Nikolajevitj, som har supit ner sitt Livhusarrege84

mente, men det är småsaker jämfört med vad de har här." 130 I sina
memoarer skriver Suchomlinov om sin kamp mot storfurstarna. De
klokaste av dem avstod på Suchomlinovs uppmaning från att
blanda sig i armens angelägenheter, "men armens största fiender, de
ärelystna och råa Nikolaj Nikolajevitj och Sergej Michajlovitj, kunde
jag inte tränga undan".131 Man bör dock hålla i minnet att detta är
skrivet av en man som var krigsminister under första världskriget
och i sina memoarer rättfärdigar sig inför eftervärlden.
En bilaga till Steuchs handbrev från besöket vid Gardesjägarrege
mentet är rubricerad "Officerslif" och ger en levande bild av hur
Steuch upplever de ryska officerarna. Tidigare har relaterats detal
jer från den vilda festen, som avslutades med att Steuch behagade
"mottaga en förbimarsch af de närvarande officerarne - afriden på
stolar och med musik" I nästa brev, i bilagan " Officerslif" ger han
en del mer allmängiltiga synpunkter och iakttagelser. I regements
matsalen är damer inte tillåtna, men i rummen vid sidan om tas
damer emot "ej endast regementets fruar, utan äfven cocotter och
varietedivor. Medan regementets officerskår äter i stora salen, kun
na några officerare i gladt damsällskap låta en liten orgie försiggå i
det enskilda rummet på andra sidan om dörren." Steuch berättar
vidare om hur man slår sig ihop om att hämta damsällskap inne i
staden. "Jag tror visserligen att detta förekommer mera sällan än
förr, men att det ännu förekommer är säkert." Episoden med den
nakna damen som skjutsas genom regementet i skottkärra väcker
Steuchs avsky, och det är tydligt att han anser de ryska officerarna
en smula efterblivna vad det gäller seder och moral.133
Hugo Hedendahl nämner i sin rapport en del åtgärder för att höja
de ryska officerarnas allmänna bildningsnivå. På sina håll anordnar
regementet föredrag och krigsspel en gång i veckan och i Moskva
inbjöds officerare till en föreläsningsserie i november månad 1908.134
Förhållandet mellan officerare och soldater är i allmänhet gott.
Disciplinen är god och det existerar ett samförstånd mellan officera
re och soldater, skriver HedendahC som alltså bekräftar bilden av
det patriarkaliska förhållandet mellan befäl och soldater varom
många före honom vittnat. 135

* **
Tendensen mot detaljerade, ämnesvis strukturerade rapporter fort
sätter. Av de två attacheerna som skriver rapporter från Krasnoje
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Selo är Steuch den som mest konsekvent resonerar och söker förkla
ra det han iakttar, och hans rapporter ger ett gedignare intryck än
Wachtmeisters. Axel Steuch kan också anses som den mest profes
sionelle av dem. Wactmeister kom sedan att sitta kvar som militär
attache ända till 1917, men de rapporter som här studerats är från
hans två första år på sin nya post.
Angående rapportörernas förhållande till Clausewitz och Jomi
ni-Willisen kan vi notera att Steuch ägnar stort utrymme i sin
rapport från 1908 åt att kommentera infanteriets nya excercisregle
mente. Till skillnad från Arbin återkommer han dock inte till regle
mentena i senare rapporter. Wachtmeister nämner över huvud taget
inga reglementen.
Det allt flitigare utnyttjandet av handbrev direkt till generalsta
ben resulterar bland annat i att rapporterna från manövrarna inte
längre ägnar så stortutrymme åt att presentera innovationer och i att
bilagorna nästan enbart utgörs av material som delats ut vid manö
vern. Såväl innovationer som annat intressant material i stil med
tidningsartiklar skickas under denna tid i handbreven och inte i
rapporterna.
Det är intressant att konstatera attacheernas olika inställning till
traditioner. Av de tre är det Steuch som verkar mest kritisk till
onödiga traditioner, medan af Kleen ser dem som värdefulla. Det är
dock väl att märka att af Kleen gillar traditionerna för deras positiva
effekt på soldatandan. Han har således en funktionell förklaring på
varför de bör behållas. Wachtmeister ger däremot intryck av att
mera oreflekterat gripas av prakten och ståten.
Bajonettanfallen kommenteras flera gånger, men ingen av atta
cheerna uttalar sig huruvida de i sig är bra eller dåliga. Det är bara
formen för dem som kritiseras. Steuch anknyter flitigt till reglemen
tet i sina första rapporter eftersom ett nytt sådant just införts.
Däremot verkar han inte så rigid i tolkningen av dem som Arbin var
femton år tidigare.
Kritiken mot kejsarens roll under övningarna är under denna
period explicit. Detta kan ha ett samband med den politiska utveck
lingen i Sverige, där frågan om konungens befälsrätt åter har aktu
aliserats. Stämningarna bland ledande militärer förändras lång
samt, så att deras intresse för den professionella aspekten på krigs
maktens ledning kommer att överväga över deras tveksamhet att
medverka till en inskränkning av kungamakten.136 Militärattacheer86

na i Petersburg hörde med undantag för af Kleen till den yngre
generationen generalstabsofficerare och det är inte orimligt att anta
att de i första hand såg till de professionella aspekterna på frågan,
något som i sin tur kan ha påverkat deras reaktioner på tsarens roll
vid övningarna.
Intresset för de ryska officerarnas kompetens är markerat hos
Steuch och af Kleen, medan Wachtmeister inte tycks finna det in
tressant att rapportera om detta. Steuchs kommentarer om de ryska
officerarnas orgier i lägret tyder på att han betraktar dem som
moraliskt efterblivna. Det är dock intressant att han inte chockeras
av dryckenskapen, i vilken han deltar med liv och lust. Kanske var
de svenska officerarna, som general Ignatjev uttryckte saken i sina
memoarer, "oöverträffade medtävlare i den militära fylldisciplin,
som goda kavalleriofficerare utmärkt sig för i alla tider". 137
Vad Steuch däremot upprörs över är kvinnoaffärerna och de i
soldaternas åsyn företagna kontakterna med prostituerade. Detta
fördömer han, med hänvisning till att sådant gör soldaterna mera
mottagliga för revolutionär propaganda. Den antimilitaristiska och
revolutionära propagandan var ett problem för militärerna, speci
ellt i Ryssland, men även i Sverige. Det första decenniet på 1900-talet
hade en lång rad affärer och skandaler lyfts fram av den liberala
pressen i Sverige. 138 I detta sammanhang bör man se Steuchs utta
lande att de ryska officerarna inte handlade i enlighet med "tidens
kraf".
Många av kommentarerna tyder på ett slarvigt utförande av
övningarna. Likaså lyckas inte ryssarna leva upp till sin uttalade
målsättning att uppmuntra självständigt tänkande och egna initia
tiv. Detta kan hänga samman med den politiska situationen, där
varje initiativ underifrån gärna tolkades som insubordination. 139 I
detta sammanhang bör man dock inte glömma af Kleens anmärk
ningar mot svensk trupps fälttjänstövningar. För en rättvis jämförel
se borde man systematiskt studera rapporter från såväl ryska som
svenska manövrar.
Frågan om Suchomlinovs militära reformer lyckades har diskute
rats på annat ställe,140 och faller egentligen utanför ramen för detta
arbete. Det verkar dock som om man på taktikens område märker
påverkan från den nye krigsministern.
Så verkar ryssarna sträva efter en återgång till den mer offensiva
taktiken, vilket ju var Suchomlinovs uttalade målsättning. De tycks
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visserligen behålla de glesa formeringarna, men bajonettanfallen är
legio. Mot slutet av perioden verkar också truppernas respekt för
fiendens eld åter minska. 141 Artilleriet verkar ha anammat det mo
derna krigets krav på dolda ställningar. Däremot kan man fråga sig
varför kavalleriets spaning fortfarande är undermålig. Möjligen kan
det hänga samman med kavalleriets, och så särskilt gardeskavalle
riets, konservatism, men också med Suchomlinovs betoning av
offensiven och anfallet. På samma sätt som soldaterna ägnar sig åt
bajonettanfall ägnar sig kavalleriet åt chocker.
Andrej Zajontjkovskij, som själv deltog som officer i manövrarna
vid Krasnoje Selo 1906-1913, hävdar att mycket gjordes för en
modernisering av taktiken efter kriget mot Japan. Glesa formeringar
och skydd i terrängen betonades, men trupputbildningen genom
fördes inte effektivt, främst på grund av manövrarnas karaktär av
uppvisning. Med tanke på detta genomfördes endast övningar i
mindre förband, och kavalleriet utnyttjades för attacker i sluten
ordning. Därigenom övades inte samordning och samband i till
räckligt stor utsträckning. 142
Förkärleken för bajonettanfallet och det offensiva uppträdandet
hänger samman med arvet efter Dragomirov. Suchomlinov övergav
aldrig sin beundran för sin forne chef och Dragomirovs taktiska
tänkande satte sin prägel på den ryska taktiken: viljan avgör striden
och stormning med bajonettanfall är det som hemför segern. I första
världskriget fick de ryska soldaterna plikta dyrt för denna missupp
fattning.

Slutsatser
Undersökningens viktigaste resultat kan sägas vara att påvisa de
ökande skillnaderna i professionalism mellan de svenska rapportö
rerna och de ryska officerare de rapporterade om. Här nedan kom
mer dessa skillnader att kommenteras uppdelade i den autonoma,
den kognitiva och den normativa aspekten av de båda officerskårer
nas professionalism.

Den autonoma aspekten
Kejsarens roll vid manövrarna föranleder på 1880-talet ingen kritik
från de svenska officerarna, men från mitten av 1890-talet kan man
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spåra en ökande irritation, som efter rysk-japanska kriget explicit
riktas mot kejsarens "exklusiva ställning". Denna utveckling sam
manfaller i tiden med debatten i Sverige om krigsmaktens högsta
ledning och ifrågasättandet av konungens befälsrätt, såväl från
liberalt som från militärt håll.
Steuch var den som hårdast kritiserade kejsarens roll och det
gjorde han redan 1909. Han tillhörde en yngre generation än de
armeofficerare som ännu 1912 förhöll sig tveksamma till en föränd
ring i Sverige och det är möjligt att han var radikalare i frågan än sina
äldre kolleger. Sannolikt upplevde han inte samma ambivalens i
frågan om den ryske självhärskarens prerogativ som hans svenska
kolleger vid samma tid kände i fråga om sin egen kung.
Motsvarande kritik eller antydda missnöje har inte kunnat beläg
gas från de ryska officerarnas sida i detta material. I den mån kritik
framfördes mot kejsarens makställning, skedde det från soldaternas
sida eller från civilt håll. Det folkliga missnöje, som flammade tiden
närmast efter kriget, lade sig dock så småningom och reformkrav
tolererades ingalunda. Ryssland fortsatte att vara ett slutet samhäl
le, där ingen parlamentarisk debatt kunde få officerarna att reflek
tera över nyttan av professionell autonomi. Det enda i materialet
som egentligen tyder på missnöje med situationen från officershåll
är de refererade uttalandena från Kuropatkin 1901 och 1903, samt
notisen om hans respektlösa inställning till sin motståndare stor
furst Sergej Alexandrovitj 1902. I sina memoarer antyder Kuropat
kin ingen kritik mot kejsaren - naturligt nog, eftersom de är skrivna
i exil efter revolutionen. Det är märkligare att Andrej Zajontjkovskij
inte tar upp kejsarens roll vid manövrarna i sin utvärdering av
utbildningen vid Krasnoje Selo. Zajontjkovskijs bok är utgiven 1926
på det statliga Militärförlaget i Moskva. Hedengren säger 1901 att
förhållandet kritiserades öppet av ryska officerare, och man kan
undra hur utbrett missnöjet egentligen tilläts bli under Kuropatkins
tid som krigsminister. Som bekant satt han endast sex år (18981904), och hans efterträdare Suchomlinov ingrep resolut mot allt
som kunde tolkas som ett ifrågasättande av den rådande ordningen
från officerarnas sida.
Frågan om befälhavarnas handlingsfrihet vid läsandet av sina
uppgifter sammanhänger även med den kognitiva aspekten, efter
som ett självständigare agerande av de lägre befälhavarna förutsat
tes av den moderna taktiken med mera spridda formeringar.
89

Det förefaller som om de svenska officerarna inte börjar reagera
mot styrningen uppifrån förrän på 1890-talet. Arbin kommenterar
det vid två tillfällen, 1893 och 1895. I nästa period är det framför allt
Edlund och Leijonhufvud som kommenterar saken. Edlund anser
bristen på förtroende uppifrån och förkvävandet av de lägre befäl
havarnas initiativ vara ett avgörande problem i den ryska krigsmak
ten. Leijonhufvud nämner problemet i sin rapport 1907. I den sista
perioden, slutligen, tas problemet upp av Steuch, Hedendahl och
Wachtmeister. Trots den ryska armen uttalade målsättning att utbil
da den enskilde soldaten till självständigt tänkande och ge befälha
varna utrymme för egna initiativ fungerar det inte så i praktiken,
hävdar både Steuch och Hedendahl.
Det fanns alltså en strävan att uppmuntra initiativ nedifrån,
speciellt efter kriget mot Japan, men denna strävan kom inte att få
någon nämnvärd effekt. Detta kan kanske till dels förklaras av de
politiska förhållandena i Ryssland efter kriget. Oron och disciplin
problemen bland soldaterna sågs av riksledningen som ett hot mot
den bestående ordningen, och ett självständigt agerande från under
ordnades sida kunde förmodligen uppfattas som farlig insubordi
nation av såväl högre som lägre militära chefer.

Den kognitiva aspekten
De svenska attacheernas professionalisering anser jag återspeglas i
hur rapporternas utformning förändras. Från att har varit kronolo
giskt uppställda, svepande och med få bilagor tenderar de att bli
tematiskt uppställda, detaljerade och med ett större antal bilagor.
Detta svarar mot behovet på mottagarsidan av specialiserad infor
mation om främmande makters armeer.
Rapportörernas intresse för den paradmässiga sidan av manöver
dagarna är svår att utvärdera entydigt. En mycket tydlig tendens är
emellertid att utrymmet som ägnas åt att beskriva paraderna mins
kar, och dessutom förändras innehållet i beskrivningarna av para
derna, mot en fokusering på utrustning och information snarare än
på rättning och hållning.
Att rapportörerna på 1880-talet ägnar sina rapporter åt parader i
jämförelsevis stor utsträckning väljer jag att tolka som att de fortfa
rande omfattar ett äldre taktiskt ideal och inte som ett tecken på
bristande professionalism. Wachtmeisters jämförelsevis stora in-
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tresse för paraden är däremot anakronistiskt och i den meningen
oprofessionellt.
Problemet för de militära tänkarna i Europa var att den ökade
eldkraften försvårade offensivstriden intill det omöjliga, tvingade
fram glesa formeringar och reducerade kavalleriets uppgifter till
spaning och bevakning. Detta stod klart redan efter fransk-tyska
kriget, men det fanns en stark ovilja bland militärer att acceptera den
nya situationen och anpassa taktiken därefter. Motståndet hänger
samman med det kvarlevande "krigaridealet" och är i den mening
en oprofessionellt. Problemet har a) en auktoritär-politisk dimen
sion, i och med att den spridda anfallsordningen nödvändiggjorde
enskilda initiativ, vilket i sin förlängning hotade gamla hierarkiers
oinskränkta makt, b) en moralisk dimension, som hänger samman
med att offensiven är ärofullare och IIsundare" och c) en hierarkisk
traditionalistisk dimension, som har att göra med kavalleriets histo
ria som adelns och ridderskapets vapenslag.
Offensivtänkandet hänger dessutom samman med Jominis och
Willisens hävdande av denna stridsform. Deras "geometriska" atti
tyd till taktiken faller dock inte inom ramen för de olika dimensio
nerna ovan, vilka kan sammanfattas som en i vid mening konserva
tiv inställning. Jominis och Willisens begränsning ligger på ett annat
plan och uttrycks i deras oförmåga att se det oberäkneliga i kriget.
På ett praktiskt-funktionellt plan har deras taktiska ideal dock
mycket gemensamt med den strikt schematiska taktik som var
nyckeln till framgång i det äldre kriget. Deras betoning av offensiven
var möjlig och logisk vid den tid de skrev sina verk. För att förstå varför
officerarna mer än ett halvsekel senare inte såg offensivens omöjlighet,
måste man emellertid se till de utommilitära förklaringarna ovan.
Det som jag kallat odogmatiskt (clausewitzkt) respektive schema
tiskt (jominiskt-willisenskt) hos de svenska officerarna låg inte på
ett medvetet plan, men jag menar att ett schematiskt taktiktänkande
och hävdandet av offensiven hör samman. Det är svårt att dra en
entydig slutsats av att Brändström verkar friare i förhållande till
reglementet än sin efterträdare Arbin, medan senare rapportörer
åter vänder sig mot formalismen. Skillnaden mellan denna yngre
generation och Brändström i detta sammanhang är att de yngre
förutom mot formalismen även vänder sig mot toppstyrning. De
yngres tveksamhet mot offensiven och klart negativa attityd till
bajonettanfallet passar in i samma mönster.
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Som ett tecken på ökande professionalism vill jag också räkna de
utförliga presentationer av officerare som Berling börjar med i liten
skala 1899 och som Hedengren, af Kleen och Steuch utvecklar. Ett
intresse för de ryska kollegernas yrkesmässiga kompetens kan ses
som en spegling av deras egen förändrade självbild. Det är intres
sant att notera att omdömena om de ryska kollegerna i huvudsak är
negativa, vilket kan ses om en indikation på att de ryska officerarnas
professionalisering inte var i nivå med de svenska officerarnas.
Liksom de svenska officerarnas professionalism, bedöms de rys
ka efter hur de utövar sitt yrke, och det som vi här kan bedöma av
deras yrkesutövning är framför allt deras taktiska uppträdande.
Härvidlag är det viktigt att särskilja hur detta förändras på grund av
den taktiska doktrinens utveckling eller förändring, och hur väl
officerarna förmår tillämpa den rådande taktiska doktrinen.
Infanteri- och artilleritaktiken förändrades påtagligt efter rysk
japanska kriget, så att man mera betonade skyddet. Artilleriet söker
dolda ställningar och de slutna skyttelinjerna ersätts av glesa forme
ringar. Detta var en riktig bedömning av vad som var nödvändigt i
det moderna kriget, men som vi har sett vreds utvecklingen tillbaka
av de konservativa officerarna som förespråkade offensiv och bajo
nettanfall. Den ryska taktiken präglas av konservatism och diskus
sionerna mellan ledande ryska militärer resulterar i att den Drago
mirovska doktrinen får officiell sanktion. Behovet att söka skydd i
terrängen uppmärksammas visserligen tidigt, både för infanteriet
och artilleriet och redan 1892 säger instruktionen att artilleriställ
ningarna skall vara dolda. Detta får dock ingen effekt förrän efter
kriget. Diskussionen 1907 bland ledande ryska militärer huruvida
artilleriet skall söka dolda ställningar eller uppträda öppet visar att
detta inte heller då var någon självklarhet. Som nämnts kom Kuro
patkins defensiva strategi att betraktas som en bidragande orsak till
förlusten mot Japan, vilket till en del kan förklara den offensiva
inställningens seger bland ryska officerare.
Om detta var den officella doktrinen kan officerarna sägas ha
lyckats med uppgiften om de fick trupperna att ånyo uppträda
offensivt, vilket också tycks vara fallet. Det är svårare att förklara
frånvaron av kavallerispaning på samma sätt. Att kavalleriet genom
hela perioden verkar försumma sina viktigaste uppgifter kan endast
förklaras som resultatet av slarv och nonchalans från kavallerioffi
cerarnas sida. Till detta kan fogas att kavalleriets officerare sannolikt
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var mer konservativa än andra, och mer ovilliga att följa med i en
utveckling som slutligen skulle innebära deras vapenslags definiti
va avskaffande.
Att ordergivning, samordning och samband fungerar dåligt un
der hela perioden ser jag som en indikation på oprofessionellt
beteende hos de ryska officerarna. Svårigheterna att upprätthålla
sambandet och samordna trupperna ökar i och med de spridda
slagordningarna och är fortfarande ett av de svåraste taktiska mo
menten. Att behärska detta är också i hög grad att "behärska
osäkerheten", och det kan sägas vara en god mätare på hur skickligt
befälet är. De ryska officerarna lyckas oftast inte fylla denna sin
svåraste uppgift. Kritik av detta ges i rapporterna under större delen
av perioden (86, 90, 02, 06, 08, 12, 13).
Att terrängen vid Krasnoje Selo var känd för de inblandade
påtalas flera gånger. De svenska officerarna blir alltmer medvetna
om nackdelen härmed, och en del tyder på att de ryska officerarna
också såg detta som en nackdel efterhand. Anmärkningarna mot att
trupperna tog för lite hänsyn till fiendens eld kan tolkas dels som slarv
vid övningarnas genomförande, dels som ett tecken på den dödsförak
tande taktik som förespråkades av Dragomirov och hans lärjungar.

Den normativa aspekten
Den normativa aspekten av de svenska officerarnas professionalise
ring, deras livsstil eller kåranda, låter sig bara bedömas genom deras
reaktioner på sina ryska kollegers beteende i detta avseende. Vi kan
konstatera att de första negativa kommentarerna om det ryska
officerslivet låter sig höras av Arbin år 1897, då han går till rätta med
de ryska officerarnas brist på intresse, vilket han anser i sin tur beror
på kejsarens ointresse. Hedengren påpekar att de gardesofficerarna
är bekväma av sig, något som med all önskvärd tydlighet framgår
av berättelserna om officersträngen och dess innehåll.
Officerarnas sätt att behandla sina soldater är en annan del av
denna aspekt på deras professionalism. Genomgående sägs att
förhållandet mellan befäl och manskap är gott, men Edlund, som är
den som får den bästa inblicken i förhållandena i den ryska armen,
ger exempel på fall av misshandel och råheter. Han anser att detta
har blivit värre genom de extrema förhållanden som nederlagen och
soldatprotesterna har skapat.
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Det står klart att idealet i den ryska armen är ett patriarkaliskt
förhållande mellan befäl och manskap, något som väcker gillande
hos svenska officerare. Detta framgår också om man studerar Dra
gomirovs "Försök till handbok i truppers utbildning för strid"
(svensk översättning 1886), där han ägnar mycket utrymme åt
soldatuppfostran. Han vänder sig mot stränga bestraffningar och
menar att soldaten bäst uppfostras genom fasthet och omtanke.
Attityden till soldaterna är i hög grad patriarkalisk. Dragomirovs
inflytande på ryskt militärt tänkande var mycket stort under hela
den studerade perioden och de ryska officerarna var väl förtrogna
med hans ideer.
Dryckesgillen och utsvävningar verkar inte vara något som de
svenska officerarna står främmande inför, och det är inte förrän 1902
som vi stöter på en antydan att de ryska officerarna skulle vara
speciellt begivna på alkohol. Edlund med sina drastiska exempel
verkar uppfatta drickandet som mera förödande än bland svenska
officerare. Han framhåller att det inte är regel, men antyder att
måttlighetsdrickande inte förekommer. Steuch är då mera direkt.
Själva drickandet är inte det han främst vänder sig mot, men
fruntimmersaffärer och "orgier" på regementet står inte "i sam
klang med tidens kraf". Detta sista är intressant eftersom det visar
att Steuch är medveten om att tiderna förändras, och att det som var
acceptabelt förr inte är det längre. Sådant gör soldaterna mottagliga
för revolutionär propaganda, säger han, och ser det därmed även
som ett politiskt problem.
Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska officerskå
ren, såsom den representeras av militärattacheer och till Ryssland
utsända officerare, professionaliseras snabbare än den ryska. Jag
vill återigen poängtera att jag här jämför olika storheter - en liten
grupp välutbildade officerare med den väldiga och heterogena
ryska officerskåren, men det intressanta är som sagt de skillnader
som de svenska officerarna reagerar över. 1880-talets svenska rap
portörer verkar inte uppfatta någon skillnad i professionalism mel
lan ryssar och svenskar, men redan på 1890-talet blir skillnaden
märkbar för att bli uttalad och tydlig på 1910-talet. De exempel vi har
sett på bristande professionalism och moralisk upplösning bland de
ryska officerarna stöder Bushnells uppfattning, även om man får ta
med i beräkningen källmaterialets brister. Den ryska officerskårens
stagnation hänger naturligtvis intimt samman med självhärskardö94

mets starka ställning. Där det svenska samhället gav utrymme för
reformer som tillät framväxten av en från kungamakten autonom,
självmedveten och professionell officerskår, bjöd den ryska auto
kratin på hårdnackat motstånd som blockerade alla reformförsök
och ledde fram till den våldsamma urladdningen i revolutionerna
1917.
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58. Reuterswärd, s 77.
59. Borell, s 39-41.
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Arbin (Stockholm 1888).
66. Generalstaben, s 263.
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och vilka indirekt styrde regementet. (Bushnell, s 759). Om affären
Berling, se Åselius "Affären Berling" i Personhistorisk Tidskrift 1990.
68. I rapporten 1892 nämner Arbin att den franske generalstabschefen Bois
deffre gästar manövern. Det har spekulerats i att han skulle vara där för
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att direkt arbeta för en allianstraktat mellan Frankrike och Ryssland, men
dessa rykten saknar all grund "enligt de upplysningar jag kunnat inhem
ta", skriver Arbin. Han har här fel. I själva verket undertecknade de två
generalstabscheferna i samband med manövern den hemliga fransk
ryska defensivallians som ratificerades1894 (Luntinen, s19). Möjligen är
Arbins misstag ett tecken på att den svenske militärattachen vid denna
tid inte hade tillgång till informatörer högt upp i den ryska militära
hierarkin.
Brändström, Attacherapport nr 2,17/10 1885.
En litterär illustration till detta ges i romanen Från dubbelörnen till den röda
fanan, där en ung kavallerilöjtnant blir tillfångatagen med hela sin patrull
av "fienden" vid manövern vid Krasnoje Selo1894, eftersom han slarvar
.gi.ed spaningen. Krasnov, kap17.
Oversättning av Dragomirovs dagorderi Arbins rapport nr 49,18/11895.
Krasnov beskriver i en scen hur övningsledningen tvingar Norra kårens
chef att skriva om dispositionsordern så att striderna skulle kunna ses av
kejsaren: "- Det blir en manöver i allerhögsta presens! avbröt generalad
jutanten med eftertryck. Ni har själv tjänat i gardet och bör förstå detta.
Jag ger order och ber er lyda." Krasnov, s 99.
P. A. Zajontjkovskij (4), s 48-49.
Lehnert, Handbokför truppföraren (Stockholm1888).
Under rubriken "Normal frontutsträckning under strid" anges som
lägsta enhet bataljonen, med en front på 300 m (400 steg). Därunder en
anmärkning: "Frontutsträckningen av ett kompani på fredsfot (100 man
i ledet): 75 m". Detta visar att Lehnert (och Arbin) räknar med hands
bredds lucka mellan soldaterna vid anfall. (Lehnert, s 43).
Johansson, s 158-161,168-172.
Thullberg, s14 ff, 50 ff.
Generalstaben, s 280; Åselius:2, s18f.
Åselius:2, s 22 Om generalstabens Rysslandsstipendium, se Åselius:2, s
15.
Generalstabens öppna arkiv, Militärstatistiska avdelningen, Serie E I b,
Volym 34b och 35. Rapporterna från Liao-yang finns i samma volymer.
Edlund, Reserapport 25/81906 s 651.
Edlund, Reserapport 25/81906 s 290 ff, 62.7
Gerua, Boris Vladimirovitj, Vospominanija o moej zjizni, bd1 (Paris1969),
s 89-90, cit efter P. A. Zajontjkovskij (4), s 57.
Edlund, Reserapport 25/81906, bil 97, s 651.
I Brändströrns rapport nr 2, 1885.
Edlund, Reserapport, s 649 f.
Ibid. s 662.
Detta omdöme vidimeras av Zajontjkovskij, som betecknar Vladimir
Aleksandrovitj som ganska begåvad och bildad, men ohyggligt lat och
helt ointresserad av militära frågor. Efter en manöver vid Krasnoje Selo
skall han ha sammanfattat kritiken med följande ord: "Stabschefen har
påpekat misstagen. Jag kan tillägga att manövern utspelades på ett
utmärkt sätt: infanteriet anföll, kavalleriet red, artilleriet sköt. Jag tackar
er, mina herrar". P. A. Zajontjkovskij (4), s 57, not 99 och101.
Edlund, Reserapport, s 626-{527.
Vid ett tillfälle tillfångatogs en rysk officer av ryska soldater som inte
kände igen honom och misstänkte att han var spion. De resonerade som

101

91.
92.

93.
94.
95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
102

så att "han är snyggt klädd och talar flytande ryska det måste vara en
japan".
Edlund, Reserapport, s 303-311.
Han beklagar sig 1903 över att det var svårt att följa övningarna eftersom
inga kartor utdelats, men i rapporten finns sådana bifogade,vilket tyder
på atthanfåttdemi efterhand,precis som Breitholtz 1886. En orsak till det
varierande antalet bilagor kan ligga i att man från rysk sida vissa år mera
frikostigt delade ut material till de gästande militärattacheerna.
Thullberg, s 41.
Borell, s 42--46, 56-65.
General Silvestre, ledaren för den franska expeditionen till Fjärran Öst
ern, hävdade i sin rapport om kriget att den största bristen i ryssarnas
taktik var deras brist på offensivt upträdande, men också att de inte
utnyttjade terrängen och att de manövrerade dåligt: "aucune utilisation
du terrain,aucune souplesse dans les formations" (Ropponen,s 225). Om
rysk-japanska kriget, se Rostunov, Istorija russko-iaponskoj vojny; Frolov,
"Russko--iaponskaja vojna" i Voenno-istoritjeskij zjurnal, februari 1974.
Om svenska reaktioner på kriget,se Burgman,Svensk opinion och diplomati
under rysk-japanska kriget 1904-1905.
Det är intressant att konstatera att Moulin "läcker" uppgifterna om denna
diskussion till representanten för ett land som av den ryska ledningen
betraktades med viss misstänksamhet. Detta faktum kan kanske säga
något om hur militärattacheerna arbetade. Det förefaller som om det
fanns en viss kollegialitet och känsla av samhörighet mellan attacheerna
från olika länder och man hjälpte varandra att skaffa information. Därom
finns flera vittnesmål i rapporterna. Moulin hade tjänstgjort mycket
länge i Petersburg och var känd för sittvittförgrenade kontaktnät. (Roppo
nen, s 31).
Kuropatkin, Memoiren, s 285.
Itogy vojny, övers. A. B. Lindsay, The Russian Army and the Japanese War by
General Kuropatkin (London 1909).
Fuller, s 47-74, P. A. Zajontjkovskij (4,) s 80-83.
P. A. Zajontjkovskij (4), s 52. Källan är Kuropatkins dagbok den13 mars
1901. Åtgärden genomfördes efter kriget 1904--05.
Fuller, s 29, not 88
Åselius:2, s 19, Generalstaben, s 307.
Åselius:2, s 19, Svenska armens rulla 1909-1911.
Åselius:2, s 21; Generalstaben, s 278.
Wachtmeister,Rapport nr 9,2/51914,Wachtmeister,Handbrev 2/5 1914,
Dnr 101.
Åselius:2, s 36.
af Kleens dagbok, 22/81911.
af Kleens dagbok 22/81911.
Steuch, Handbrev 27/7 1909, dnr 53/1909.
Steuch, Handbrev 4/81910, dnr 86/1910.
afKleens dagbok 22/81911.
af Kleens dagbok 20/81911.
Steuch, Handbrev dnr 96/1909.
Steuch, Handbrev dnr 81/1910.
af Kleen, Handbrev 28/81911 dnr 95/1911.
Exempelvis nämner Steuch 1910 att kejsaren endast talar med den fran
ske militärattachen (10) och Wachtmeister beklagar sig 1912 över att
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kejsaren är avvisande och inte ens hälsar på attacheerna (12a). Nästa år
är kejsaren vänligare, säker på grund av att en fransk deputation är
närvarande, men storfurst Nikolaj Nikolajevitj är ovänlig och kör bort
militärattacheerna frän deras utsiktsplats (13).
af Kleen, Handbrev 11/7 1911 dnr 84/1911.
Steuch, Handbrev 19/7 1910 dnr 80/1910.
Steuch, Handbrev dnr 81/1910.
Suchomlinov s 266.
af Kleen, Handbrev 20/9 1912, dnr 60/1912.
af Kleens dagbok 22/8-17/9 1910. (Understrykning i original).
Hedendahl, Handbrev 25/5 1909, dnr 39/1909.
Steuch, Handbrev 19/7 1910, dnr 81/1910.
Fuller, s 192, 198 f.
Edlund, Reserapport 25/8 1906, s 286 f.
Luntinen, s 47.
Fuller, s 195.
af Kleen, Handbrev 11/7 1911, dnr 84/1911.
Kirejevs dagbok okt 1896. Handskrift i Leninbiblioteket, citerad efter P.
A. Zajontjkovskij (4), s 58, not 104.
Suchomlinov, s 278.
Steuch, Handbrev 19/7 1910, dnr 80/1910.
Steuch, Handbrev dnr 81/1910.
Med all säkerhet ingår dessa föreläsningsserier i de initiativ, som militär
myndigheterna tar efter 1905 års revolution för attmotverka revolutionär
och antimilitaristisk propaganda. Se Fuller, s 192 ff.
Hedendahl, Handbrev 25/5 1909, dnr 39/1909.
Thullberg, s 38-49.
Ignat'ev, s 405.
Om skandalerna i Sverige och deras betydelse för den antimilitaristiska
eropagandan, se Nygren: 92-112.
Aven andra länders diplomater har vid denna tid intrycket att man inom
d�n ryska armen inte lyckas leva upp till talet om självständighet. Så sägs
i Osterrike-Ungerns årsrapport 1913 att effekterna av ryssarnas strävan
i denna riktning kan visa sig först efter flera år. (Ropponen, s 255 f)
Laguiche, hävdar i ovan nämnda rapport att kaptenen är den lägsta
självständigt agerande trupputbildaren: denne gjorde allt själv, medan
de andra stod bredvid och tittade på. (Ropponen, s 280).
Om debatten kring Suchomlinovs kvaliteter som strateg, se not 25. Här
kan nämnas att den engelske militärattachen överste Wyndham i sin
årsrapport 1910 berömde resultaten av militärreformerna (Ropponen, s
239), medan den franske militärattachen general de Laguiche förhöll sig
kritisk i en rapport 1913 (Ropponen, s 280). Polvinen hävdar (1962) att den
ryska armen "sowohl zahlenmässig als auch hinsichtlich ihrer Aus
rilstung und Organisazion auf einer ganz anderen Stufe stand als noch
ffinf Jahre vorher" (Polvinen, s 21).
Laguiche är av motsatt uppfattning. Han hävdar i rapporten från 1913 att
förmågan att söka skydd i terrängen var god, men att för stor vikt lades
vid försvaret och den offensiva andan saknades. (Ropponen, s 280)
Möjligtvis ser vi här en skillnad i inställning till offensiven mellan
svenska och franska officerare. I Frankrike var marechal Foch den tongi
vande militäre tänkaren och han förespråkade varmt offensiven.
A. M. Zajontjkovskij, s 94-96.
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Svensk-fransk samverkan
under sekler
Gustaf Adolf Wollin

Medeltiden och stormaktstiden
Under medeltiden blev Paris medelpunkten för de svenskar, som
ville skaffa sig högre utbildning. Det gällde främst inom filosofin
och teologin. Parisuniversitetet var det ledande. Studenterna hörde
till kollegier, där de kunde bo och erhålla tmdervisning. Många
bekanta svenska teologer hade fått sin vidareutbildning i Paris.
Även andra kom också i kontakt med den högt utvecklade riddar
kulturen.1
Gustav Vasa var den förste, som organiserade en verklig svensk
arme och hade därvid hjälp från franskt håll i fråga om organisa
tion o dyl. Han hade sänt sin kansler von Pyhy till Vassy för att
avsluta ett fördrag med Frans I, innefattande ett understöd av 25 000
man och 50 krigsskepp. 2 Under Erik XIV trädde Charles de Mor
nay i svensk tjänst som diplomat och krigare. Han förde giftermåls
underhandlingar för kungens räkning och deltog i det nordiska
sjuårskriget. Under Vasa-kungarna spelade Pontus De la Gardie en
betydande roll. Det gällde också dennes son, Jacob. Han intog
Moskva och blev sedermera generalguvernör över Livland och
mottog viktiga förtroendeuppdrag. 3
Under Gustav II Adolf utvecklades ett nära samarbete mellan
Sverige och Frankrike i samband med 30-åriga kriget. Genom för
draget i Bärwalde 1631 förband sig Frankrike till försvar av
gemensamma vänners trygghet att årligen under fem år utbetala
400 000 riksdaler för Tysklands politiska och religiösa frihet.4 Frans
ka ädlingar deltog i kriget i konungens arme. Bland dem märktes
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de Gassion, sedermera marskalk av Frankrike. Vid det svenska
lägret utanför Niirnberg räknades till ca 90 fransmän med adliga
namn.5
Karl IX:s illegitime son Carl Carlsson Gyllenhielm studerade
krigskonsten i Frankrike åren 1595-1597 under Henrik IV. Han
mottog höga befattningar såsom fältmarskalk och medlem av Kris
tinas förmyndarstyrelse. Under drottning Kristina vann fransk lik
som klassisk bildning stort inflytande. Det visade sig bl a i de
festligheter, som ofta förekom. Hovet präglades i hög grad av den
franska livsstilen, liksom adeln. Den franske konstnären Bourdon
utsågs till hovmålare av drottning Kristina, vars porträtt han också
utförde. Den franske ambassadören Chanut väckte drottningens
intresse för filosofen Descartes. Hon inledde en brevväxling med
denne och inbjöd honom till Stockholm, där han inom kort avled.
Inom hovstaten intogs de flesta platserna av fransmän. En av dem
var Pierre Bourdelot, läkare och handsekreterare åt drottningen.
Karl X Gustav hade som tronföljare företagit en resa till Frankrike
1638-1640 och studerat folkrätt för Hugo Grotius. Sonen Gustav
Carlsson gjorde en rundresa i Frankrike och studerade i Paris och
Strassburg. 6

Frankrike under Ludvig XIV
Under mitten av 1600-talet dominerade Frankrike under Ludvig
XIV som politiskt maktcentrum i Europa. Han betraktade sig själv
som den legitime arvtagaren till Karl den store, därav hans maktan
språk. Hans erövringspolitik stod i samband därmed. Den militära
upprustning, som Ludvig XIV genomförde, skulle bli ett instrument
för hans utrikespolitik. Reformer gjorde armen effektivare, och en
god disciplin var en förutsättning för framgång. Marskalk Vauban
var föregångsman inom fortifikationsväsendet och utvecklade an
greppstaktiken vid belägring. Strassburgs fästning är ett av hans
verk. Inom diplomatin utbyggde Frankrike sina utländska förbin
delser, och franska språket var det dominerande.7
Ludvig XIV började sin expansionspolitik med ett angrepp mot
Spanska Nederländerna. Det ledde till dens k Trippelalliansen 1668,
riktad mot Frankrike, bestående av England, Holland och Sverige.
I freden erhöll Frankrike ett antal viktiga fästningar. Sedermera
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lyckades Frankrike spränga Trippelalliansen genom att först ingå
ett fördrag med England och därefter med kejsaren och Sverige,
1672. Därigenom blev Holland isolerat, och Ludvig XIV kunde
fullfölja sina planer med att öppna fientligheter mot detta land.
Angreppet leddes av så berömda fältherrar som Turenne, Conde
och hertigen av Luxembourg. I sitt försvar tillgrep holländarna den
sista desperata åtgärden: att öppna slussarna och sätta det egna
landet under vatten. Enny koalition bildades av Österrike, Spanien,
Brandenburg och Holland mot Ludvig XIV. Sverige slöt upp på
fransk sida och förklarade krig mot Frankrikes fiende, Brandenburg,
men de svenska trupperna besegrades i slaget vid Fehrbellin av
den store kurfursten, Fredrik Vilhelm, och tvangs till fred. Ludvig
XIV:s angrepp mot Holland hade helt misslyckats, i det han nödga
des sluta fred utan vederlag.

Svenska officerare i fransk tjänst
Genom garantitraktaten i Haag 1681 slöt Sverige förbund med
Holland. Därmed bröts de band, som knutits mellan Sverige och
Frankrike genom Gustav II Adolf och Richelieu. Under Karl XI
anslöt sig Sverige till den s k Augsburgska ligan 1686 mellan
Holland, Österrike, Spanien och några tyska furstendömen. Sverige
sände hjälptrupper om sex regementen till sina bundsförvanter i
kriget, som utbröt 1688. I ett stort slag vid Fleurus i Belgien den 1 juli
1690 möttes de allierade och den franska armen, som stod under
befäl av hertigen av Luxembourg. De allierades arme leddes av
prinsen av Waldeck. Sverige hade sänt sex regementen till Holland,
och av dem deltog två och ett halvt i slaget under ledning av Nils
Bielke. Därtill kom fyra kompanier och baron Erskines regemente,
som kämpade i första ledet. Den franska segern var dyrköpt, inte
minst för de svenska trupperna. Bland de 9 000 fångarna befann sig
500 svenskar. För att undgå fångenskapens vedermödor lät dessa
enrollera sig i det regemente, som Johan Henrik de Leisler lät
uppsätta i fransk tjänst, omfattande tio kompanier. Det var
föregångarna till Royal Suedois. Det gick, sedan Ludvig XIV gett sitt
tillstånd, under beteckningen "det tyska infanteriregementet", be
stående av fångar från slaget vid Fleurus. Det gick också under
ägarens namn, "Regementet de Leisler". Regementet fick sitt elddop
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i Katalonien och tillhörde då Roussillons arme. Staden Rosas
belägrades och kapitulerade efter tio dagars belägring. Under beläg
ringen av en annan stad stupade Leisler den 20 juli 1694. Denna
kampanj beskrives utförligt i svenska officerares brev till Residen
ten i Paris.8
Under den nye översten, baron Erik Magnus Sparre, deltog
regementet i erövringen av Castelfollit, där denne blev svårt sårad.
Hertigen av Vendöme ledde trupperna, i vilka ingick regementet
Sparre. Vid belägringen av Barcelona befann sig regementet i första
linjen och led stora förluster. Freden slöts 1697 i Rijswijk i Holland.
Sverige fungerade som medlare, men utan att kunna uträtta något.
Enligt fredsvillkoren skulle Ludvig XIV återlämna sina erövringar
öster om Rhen, alla s k reunioner9 utanför Elsass samt Luxemburg.
En viktig vinst för Ludvig XIV var Strassburg, berömt och sederme
ra föremål för så många strider. Regementet Sparres tolv kompanier
reducerades 1698 till sex.

Spanska tronföljdskriget
Under det följande spanska tronföljdskriget10 kom regementet Sparre
att stå under befäl av marskalken de Boufflers under tilltänkta
operationer i Nederländerna. Det deltog i bataljen vid Nijmegen
1702 och fick sin del av det beröm för kallblodighet, som infanteri
styrkan erhöll. I juli kamperade regementet, under ledning av
markisen de Bedmar, i närheten av Boeschot, deltog i belägringen av
Hulet och vid erövringen av Andernach. Under ledning av marskal
nära Ekeren
ken de Boufflers hemförde regementet 1703
över den engelsk-holländska armen. Efter denna seger skrev mar
skalken till Ludvig XIV berömmande om trupperna. Sedan förföljde
man fienden med all kraft, varvid man tog åtskilliga fångar och fyra
kanoner. Under året 1704 uppehöll sig regementet Sparre vid Mosel.
I slaget vid Höchstädt-Blenheim den 13 augusti 1704 mötte den
fransk-bayerska armen under marskalk Tallard den engelska, ledd
av prins Eugen och hertigen av Marlborough. Även om förlusterna
å ömse sidor var mycket stora, led fransmännen ett svårt nederlag,
varvid den franske marskalken blev tillfångatagen. Churchill har
sedermera betecknat slaget vid Blenheim som "odödligt" genom dess
våldsamhet och genom att den politiska tyngdpunkten nu förflyttats.
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Regementet Sparre stod sedan den 20 september under marskalk
Villerois befäl för att täcka den bayerska armens reträtt. Under slutet
av detta och i början av följande år lydde regementet under greven
av Coigny, sedermera under Villars och deltog i ett av de detache
ment, som tilldelats armen i Flandern. I maj 1706 blev marskalk
Villerois arme, vari ingick Sparres regemente, slagen vid Ramillies,
i Belgien, av hertigen av Marlborough. Där utkämpades ett av
krigshistoriens största kavallerislag, i vilket 25 000 ryttare upptog
kampen. Den franska armen greps av panik: infanteri, kavalleri och
artilleri om varandra flydde mot Louvain. Regementet Sparre var ett
av de få, som uppoffrade sig för att täcka armens reträtt. Den franska
armen led stora förluster. Regementet Sparre var nu reducerat till
702 man och kastade sig mot Menin efter en hel natts strider.
Regementet förstärkte därvarande garnison under hela beläg
ringen under tiden 22 juli-20 augusti 1706. Sparre utmärkte sig vid
flera tillfällen: fienden hade byggt två broar över floden Lys. Överste
Höök i regementet Sparre kommenderade en avdelning om 300
man och tvingade fienden att retirera efter fem timmars skärmyts
ling. Regementet var även i elden den 1 augusti. Trots allt måste
platsens besättning kapitulera. Under belägringen hade regementet
förlorat i döda en löjtnant och 50 soldater jämte 106 sårade. Städer
som Antwerpen, Gent och Briigge gick nu förlorade.
År 1707 stod Sparre i spetsen för en brigad. Regementet deltog i
slaget vid Oudenarde den 1l juli 1708, där Marlborough och prins
Eugen besegrade marskalk Vendome. 80 000 fransmän kämpade
mot 70 000 allierade. Förlusterna på båda sidor var fruktansvärda.
Regementet Sparre kämpade till årets slut vid Briigge. Under 1709
års svåra vinterfälttåg stod regementet Sparre vid Camp d'Aunay
och förstärkte senare Villars arme för att slutligen deltaga i slaget vid
Malplaquet den 11 september 1709 i Nederländerna. Visserligen
blev fransmännen besegrade, men de allierade hade också lidit så
ohyggliga förluster, att deras "seger" kan ifrågasättas. Regementet
Sparre hade förlorat två kaptener och tio löjtnanter, dödade och
sårade.
Därefter uppehöll sigregementet vid Camp de Ruenes, vidare vid
Maubeuge. Vid Arleux utgjorde regementet Sparre en reservkår och
återfinnes 1712 vid Douai under de Broglies belägring av denna
stad. Efter stadens fall deltog det vid belägringen av Quesnoy och
Bouchain.
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Vid belägringen av Freiburg den 9 oktober 1713 visade sig plöts
ligt 450 man av de belägrade jämte 100 arbetare på tranchens topp.
Den bevakades av tre bataljoner, inklusive Sparres trupper. Första
kompaniet kunde icke motstå trycket utan fick draga sig tillbaka,
men bataljonschefen kastade genom ett motanfall tillbaka fienden.
Man kunde beklaga förlusten av 96 stupade och sårade. Efter
Freiburgs kapitulation befann sig regementet Sparre bland de rege
menten, som var destinerade att belägra Kirn, men under mellan
tiden gav sig denna för 200 ryttare, som skickats i förväg.
Det spanska tronföljdskriget avslutades genom frederna i
Utrecht och Rastatt. England gjorde betydande vinster, medan
Frankrike fick behålla Strassburg och Elsass. År 1714 efterträddes
Sparre av en ung överste, Gustav Lenck, och enligt traditionen
ändrade regementet Sparre sitt namn till regementet Lenck. Denne
bildade tre bataljoner och kompanierna räknade vardera 100 man.
Överste Lenck hade gått i fransk tjänst redan 1694 och därefter
deltagit i de flesta fältslagen under följande krig.

Det polska tronföljdskriget
Det polska tronföljdskriget hade sin upprinnelse i valet av Stanis
laus Leszcinski till polsk kung med stöd av Karl XII. Efter slaget vid
Poltava nödgades Stanislaus gå i landsflykt och kom först till Kris
tianstad, där han höll "hov", varefter hanfickenfristad i Zweibriick
en och Elsass. Hans dotter Maria ingick äktenskap med Ludvig XV,
varefter denne i Frankrikes namn gav sitt stöd Stanislaus' val till
polsk kung. Efter August II:s död 1733 stöddes hans son Fredrik
August av Preussen och Ryssland. Därmed var kriget oundvikligt.
Regementet Lenck deltog 1733 i ockupationen av Nancy och övriga
Lothringen. Följande år deltog det i erövringen av Treves under
ledning av greve Belle-Isle och därefter vid belägringen av Philipps
burg. Efter dessa operationer uppehöll sig regementet någon tid i
lägret Kupenheim och sändes sedan till Sarrelouis. I december 1734
förlorade regementet överste Lenck. Under försöken att intaga
slottet Meisenheim drabbades Lenck av en kraftig feber, och kort
efter avled han.
Överste Lenck hade lämnat efter sig ett memorial, vari han
framförde sina synpunkter på rekryteringen: endast lämpliga re110

kryter kunde ifrågakomma, de borde komma från en god familj
med goda seder, med ett uppförande, som motsvarade regementets
anda. Han hade också engagerat sig rörande sina officerares löne
förmåner. Efter Lenck blev överstelöjtnant Appelgrehn chef för
regementet, som kom att bära hans namn. År 1735 var regementet
stationerat vid Rhen, en av de fyra krigsskådeplatserna under
polska tronföljdskriget. Det ingick i en brigad tillsammans med
andra regementen. I träffningen vid Klausen i oktober gjorde rege
mentet viktiga insatser i den nattliga kampen. Därefter etablerade
sig regementet i Diedesfeldt. I maj återvände truppen till Frankrike,
där städerna Philippsburg, Treves och Kehl behöll franska garni
soner. De franska trupperna hävdade sig alltså väl gentemot prins
Eugens brokigt sammansatta här.
Fred slöts i Wien 1735 och blev förmånlig för Frankrike, vars
politik leddes av den skicklige kardinal Fleury. Då hade redan
Stanislaus blivit fördriven från Polen, trots insats av en fransk
expeditionskår. Han kompenserades genom att han erhöll en fristad
i Nancy som hertig av Lothringen.

Österrikiska tronföljdskriget 1740-1748
Kriget inleddes av Fredrik Il av Preussen, som bröt in i Schlesien.
Den formella anledningen var de arvsanspråk, som ställdes på
kejsarinnan Maria Teresia och Österrike. Frankrike slöt förbund
med Spanien och Bayern, och sedan österrikarna besegrats, även
med Preussen. På Österrikes sida stod Ryssland, England och Ne
derländerna. I mars 1742 lämnade regementet Appelgrehn Strass
burg för att ingå i en brigad i Picardie. I april kom regementet till
Donauwörth för att sedan vända sig mot Böhmen. I juni 1742
anlände en fransk arme, vari ingick regementet Appelgrehn, till
Prag och kvarblev där under den fyra månader långa belägringen.
Sedan belägringen hävts den 13 september, fick armen uppleva
umbäranden av alla slag och fientligheter från invånarnas sida.
Under ett utfall hade Appelgrehn blivit dödligt sårad av en kula.
Regementet deltog också i små nattliga operationer för att konstant
hålla vakt mot fiendens fältarbeten.
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Royal Suedois bildas
När marskalk Maillebois anlänt och belägringen upphört, fick Fred
rik I av Sverige kunskap om överste Appelgrehns död. Då erhöll
regementet kungliga privilegier under detnyanamnetRoyal Suedois
(RS). Diplomatiska överläggningar utgjorde bakgrunden till detta
beslut, och enligt dokumenten skall baron Fleming, den svenska
ministern i Paris, ha uttryckt den svenske kungens önskemål, att
regementet måtte erhålla namnet Royal Suedois, vilket Ludvig XV
godkänt med sitt "bon".11 Ytterligare ett dokument innehåller minis
ter Flemings och greve Tessins begäran hos franske kungen, att
endast svenska officerare hädanefter skulle antas i regementet.
Enligt en kunglig förordning den 30 oktober 1742 fastställdes det
nya namnet Royal Suedois efter Appelgrehns död och förordnades
överstelöjtnant greve Joseph Sparre som chef. Denna förordning
skulle bekantgöras för alla guvernörer och generaler i provinsen och
inom armen, kommendanter i städer osv. Beslutet var utfärdat i
Versailles och undertecknat "Louis".12 På så sätt blev ett tilltänkt
arrangemang för Fredrik I:s och Hedvig Taubes illegitirne son, greve
Hessenstein, ej förverkligat.
Sparre mottog sin utnämning i Dresden och anslöt
till regementet i Prag, då det utrymde staden. Reträtten gjordes genom ett
snö- och isbelagt landskap under den ovanligt stränga vintern.
Befälet utlovades nu av marskalk Belle-Isle, som under belägringen
av Prag gjort en ärofull insats. Denne hade tidigare tillhört det s k
krigspartiet, som förespråkat krig mot Österrike och hade som
ambassadör sökt påverka de kurfurstliga hoven och Preussen. Me
dan övriga regementen återvände till Frankrike, fick RS jämte åt
skilliga andra order att ansluta sig till armen i Böhmen och till en del
som hotades av de kejserliga. Nya pröv
avlösa garnisonen i
ningar väntade där. Blockaden var mycket effektiv, och i juni
decimerades garnisonen av hungersnöd. M Hernonville hade kom
mandot, och han lät invånarna lämna staden, som var hänvisad till
egnaresurser. Tillslut hade haningetannat valän attkapitulera,den
25 juli. RS avslutade kampanjen i övre Elsass under befäl av mar
skalk de Coigny och intog ställningar vid Rhen. De franska armeer
na kämpade för att försvara sitt eget land. I juli 1744 - Ludvig XV
hade redan då förklarat England krig deltog RS i erövringen av
Weissenburg och Landau i Elsass. Därefter kommenderades rege112

mentet till Bayern och bidrog till Donauwörths fall den 1-2 oktober
och gick i vinterkvarter där.
Slutet av året och början av följande utmärktes av marscher och
kontramarscher. I april 1745 återfinns R S i striden om Pfaffenhofen,
nära Augsburg, under ledning av greve de Segur. Denne skrev till
M d'Artagnan, att greve Sparre väl fullföljt sina uppgifter och
lämnat värdefulla bidrag i striden. RS befann sig i arriärgardet och
intog hedersposten i striden, som ledde till reträtt inom ett dygn.
Han blev överrumplad av 19 000 kroater, och endast tack vare
arriärgardets höga stridsvärde kunde de Segurs trupper undgå en
katastrof. Han förlorade 2 400 man men kunde genom sitt motstånd
beröva fienden möjligheten att ta några fanor eller kanoner. Fältkas
san innehöll 10 000 francs, och det var stor risk, att den skulle falla
i fiendenshänder. Hästarna, som transporterade den, dödades, men
ett kompani räddade den. En kapten lyckades med sina soldater
hejda fienden men sårades och förlorade elva av sina soldater.
Under reträtten dödades 551 och sårades 38 soldater, medan en
kapten och en löjtnant dödades.
Fientligheterna fortsatte i Bayern, och RS fullföljde kampanjen i
armen vid nedre Rhen. I början av år 1746 deltog regementet vid
belägringen av Mons, Bergen, i Belgien, och kommenderades därpå
till Sedan. Det fick slutligen order att under befäl av Putanges
samarbeta för att erövra slotten i Namur, men dessa hade redan gett
sig före truppernas ankomst. RS anslöt sig till "la grande armee"
dagen före slaget vid Raucourt den 11 oktober 1746. Regementet
agerade på högra flygeln, som stod under befäl av greve d'Estrees.
Vid sidan av regementet Champagne utmärkte sig regementet RS
vid attacken mot byn d'Ance, där kapten Ettelingen förlorade ett
ben av ett kanonskott och tre underofficerare blev dödade och 15
soldater sårades, Med anledning därav skrev den berömde marskal
ken Moritz av Sachsen, att infanteriet utmärkt sig över allt beröm.
Den franska segern kostade 2 000 man, stupade och sårade, medan
österrikarna förlorade 8 000 man. RS gick i vinterkvarter i Namur
och deltog 1747 under ledning av greve d'Estrees vid försvaret av
stränderna vid Meuse och skyddet av armenskonvojer. Efter striden
vid Laefeldt den 2 juli, där kungen och marskalken Moritz inspek
terade trupperna, bildade regementet reserv och fortsatte kriget vid
Maastricht, som slutligen kapitulerade. Fred slöts iAachen 1748, där
Österrike kom undan med smärre förluster, Preussen fick behålla
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det erövrade Schlesien, och dess makt hade avsevärt ökat. I Frank
rike däremot var man förbittrad över fredsvillkoren - "Bete comme
la paix".

Sjuåriga kriget 1756-63
Det skulle endast dröja åtta år, tills nästa europeiska storkrig börja
de, det sjuåriga. Det inleddes med att Fredrik II av Preussen anföll
Sachsen, vilket ledde till "alliansernas omkastning", dvs en omfat
tande koalition mot Preussen, bestående av Frankrike, Österrike och
Ryssland, biträdd av Sverige. Preussen hade fått stöd av England.
Royal Suedois stod vid Hannover under befäl av marskalken
d'Estrees, sonson till Louvois. Han hade tjänat under Moritz av
Sachsen och ansågs som en dugande general. Han kom att stå som
segrare i slaget vid Hastenbeck den 26 juli 1757. Under reträtten kom
RS i strid, varvid kapten Dahlstierna stupade och kaptenen Alhielm
blev svårt sårad. Efter segern blev d'Estrees ersatt av hertigen av
Richelieu. Han hade deltagit i de båda tronföljdskrigen och blivit
fransk överbefälhavare tack vare stöd från Mme Pompadour. Han
var illa känd för sina plundringar, och "Pavillon du Hannover" i
Paris skall ha tillkommit med dylika medel.
Efter slaget deltog RS vid intagandet av Minden och Hannover.
Harburg lämnades åt sitt öde av marskalk Richelieu. Under fruk
tansvärd kyla bombarderades staden, så att den efter några dagar
led brist på både ammunition och livsmedel. Efter krigsråd beslöt
kapten Deflock vid RS att kapitulera. Garnisonen kunde avtåga
under militära hedersbetygelser, medtagande vapen och utstyrsel.
Ludvig XV uttalade sitt tack för det tappra försvaret. Under 1758 års
fälttåg stod RS under befäl av prinsen av Soubise, som av Fredrik II
blivit i grund slagen vid Rossbach.
Regementet var också verksamt i slaget vid Alpen i augusti 1758
för att täcka högkvarteret, likaså vid intagandet av Kassel, där RS
och Royal Pologne kamperade från den 11 oktober 1759 under
marskalk de Broglie. RS hade deltagit i slaget vid Bergen, Mons, i
Belgien, den 13 april. Regementet var placerati byn och de omgivan
de trädgårdarna, där de första striderna utkämpades. Hannovera
narna, under ledning av Ferdinand av Braunschweig, gjorde flera
angreppsförsök men blev tre gånger tillbakaslagna. De utgjorde
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inledningen till segern, och det energiska motståndet i Bergen
bäddade för den lyckliga utgången för de franska vapnen.
Från den 18 januari 1760 inkorporerades Royal Pologne med
Royal Suedois. Regementet stod fortfarande under befäl av Sparre
och avdelades till en garnison i Elsass, där det defilerade inför
Ludvig XV ilägret vid Verberie. Uniformen utgjordes nu av mörk
blå byxor med revärer och uppslag av gult sämskskinn, koppar
knappar och vit jacka. Regementet stod under befäl av greve S:t
Germain och tillhörde de regementen, som var mest engagerade i
slaget vid Korbach, nära Kassel, den 10 juli 1760. I ett brev till
marskalk de Broglie skrev greve S:t Germain till Ludvig XV, att RS
intagit en kulle under mycket livlig eldgivning, varvid fienden
drivits bort från skogen. Regementet hade under slaget förlorat
underlöjtnanten Mannerheim och åtta andra officerare, bl a kapte
nerna Ulfsparre och Elgenstierna jämte löjtnanterna Armfelt och

Royal Suedois uniforme 1757 (d'aJJr�., Fief(ti).

(Des!!ln do Comle Wrnng"1).

Royal Suedois, uniform (1757) och fanor (1771). Teckning av greve Wrangel.
Från Capitaine Raymond Sereau, "Un regiment de l'ancien regime; Le
Royal-Suedois et sa derniere campagne" (Paris 1937).
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Fana för Royal-Suedois. Collection des drapeaux de l'Infanteriefranr;aise en
1776. Manuscrit Bibliotheque du Ministere des Annees.

Aminoff, som sårats. Sedan kom regementet till olika garnisoner i
västtyska städer för att slutligen bilda garnison i det erövrade
Harburg. I slutet av år 1762 dirigerades regementet till olika platser
i Elsass. Freden i Paris 1763 bekräftade, vad makterna innehaft före
kriget, och Fredrik II framträdde nu efter en gastkramande inring
ning som "den nye mannen". Frankrike måste till England avstå
Kanada och delar av Louisiana och hade därmed förlorat största
delen av sitt kolonialvälde.
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Nordamerikanska frihetskriget 1776-178313
Spänningen mellan de tretton nordamerikanska kolonierna och
moderlandet England ledde slutligen till oavhängighetsförkla
ringen 1776 och därpå till öppna fientligheter. Den amerikanska
fältarmen led brist på praktiskt taget allt, utan disciplin, och därför
föreföll dess utsikter mot de välövade engelska soldaterna, stödda
av världens främsta flotta, närmast som utsiktslösa. Styrkeförhål
landet skulle emellertid snart utjämna sig. I Europa fick den ameri
kanska kampen starkt stöd, inte minst från Frankrike, där stora
kretsar sympatiserade med frihetsideerna. Den nye amerikanske
ambassadören i Paris, Benjamin Franklin, gjorde en viktig insats
genom att sprida kunskap om krigets innebörd. Efter den för Frank
rike bittra freden 1763 rådde ett starkt hat mot England, och många
franska officerare trädde i den amerikanske överbefälhavaren
Washingtons tjänst. Mest bekant bland dessa var den 19-årige
markisen Lafayette. Ett fördrag den 6 februari 1778 undertecknades
mellan Frankrike och Amerikas Förenta stater, vilket följdes av
öppet krigstillstånd mellan Frankrike och England. När både Spa
nien och Holland anslöt sig, var världskriget ett faktum. Många
förvånade sig över att det "auktoritära" Frankrike var berett att
understödja de amerikanska "rebellerna" och deras frihetsideer.
De neutrala makterna, inte minst Sverige, led svårt, då deras
handelsfartyg uppbringades av engelska sjöstridskrafter. Motdra
get blev ett neutralitetsfördrag mellan Sverige, Danmark och Ryss
land 1780, vilket sedan biträddes av andra makter. Principen gällde,
att "fritt skepp gör fritt gods". De svenska örlogsskeppen ingav
vederbörlig respekt och bidrog att öva besättningarna för komman
de krigiska värv.
Gustav III hade som kronprins, strax före sitt trontillträde besökt
Paris och där knutit värdefulla politiska och kulturella kontakter.
Subsidiefrågan spelade en avgörande roll, och genom en överens
kommelse14 skulle Sverige 1773 erhålla 800 000 livres under vart och
ett av de följande tre åren, och nya konventioner fastslog nya
subsidier. Kungen var angelägen, att svenska officerare genom
deltagande i kriget skulle skaffa sig välbehövliga erfarenheter. Han
uppmuntrade dem att gå i fransk tjänst med respengar o dyl. Han
uttalade sig, åtminstone i början av kriget, berömmande över det
amerikanska "couraget" och förutspådde det nya landet en stor
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framtid. 15 Antalet officerare i fransk tjänst utgjorde ca 100, medan de
i engelsk resp holländsk tjänst räknade resp 260 och 100 svenskar.
En viktig länk till hemlandet var den vittre Gustav Philip Creutz,
ambassadör i Paris sedan 1772. 16 Han stod på höjden av sin tids
bildning, talade franska utan brytning och utövade charmant värd
skap på ambassaden, Hotel de Bonac. Där samlades regelbundet
framstående representanter för den franska kultureliten till påkos
tade baler och banketter. Creutz stod genom sina depescher i stän
dig kontakt med Gustav III. Han var ett ovärderligt stöd för de
svenska officerarna. Ibland hade han bekymmer, när han inte kunde
placera alla de officerare, som strömmade till Paris, för att hjälpa de
amerikanska kolonierna genom att gå i fransk tjänst. Man anslöt sig
av olika skäl, men helt visst var entusiasmen för de amerikanska
frihetskämparna utslagsgivande. Creutz nämner i en depesch, den
5 februari 1780,17 ett antal sjöofficerare, som utmärkt sig och som i
fortsättningen behandlas i samband med deras insatser. Flertalet
belönades genom att utnämnas till Riddare av Svärdsorden eller av
den förnämliga Pour le merite, Plemer. Creutz nämner även de
subsidiesummor, som trots kriget utbetalats kvartalsvis till Sverige
med 375 000 livres. De nämnda officerarna var: Claes Wachtmeister,
0 H Nordenskiöld, Frese, Rehbinder, von Stedingk, Rosenstein,
Nauckhoff, Pettersen, Blessing, Puke, Feiff, Rajalin, Gyllenskepp,
Grubbe, Ulfkloo, Palmquist, Raab, Stare, Ankarloo och Sjöstierna.
Den franska flottan ansågs vid denna tid ha nått en utomordentlig
standard, måhända överlägsen den engelska i fråga om fartygens
bestyckning och navigationsförmåga. Den engelska sjöofficerskå
ren var däremot mer beprövad. En fransk flotta under ledning av
amiral d'Estaing hade avseglat från Toulon den 13 april 1778 med
destinationen Delaware Bay. Flottiljen bestod av tolv örlogsfartyg
och fyra fregatter. På "Vengeur" befann sig Gustaf Rehbinder,
lieutenant de vaisseau, jämte flera andra sjöofficerare, som skulle
spela en framträdande roll i det fortsatta kriget. Av dessafickflera sitt
elddop i Engelska kanalen. I slaget vid klippön Oessant utanför Bretag
ne den 27 juli 1778 med Rosen-Rosenstein och O H Nordenskiöld på
brittisk sida mötte här Claes Wachtmeister, som tjänstgjorde i den
franska marinen. Åtskilliga brittiska "corsairer" kapades av franska
fartyg, och Creutz kunde rapportera, att han sett flera av dem i hamn.
Bengt Gartman skildrar i ett brev,18 hur det gick till, när den
amerikanske sjöhjälten Paul Jones i september 1779 kapade ett
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engelskt fartyg, "The Ardent". Två svenska officerare, Johan Puke
på "Gentile" och Salomon von Rajalin, deltog i denna incident. Den
senare, som tjänstgjorde på "Juno" fick lovord av sjöministern i ett
brev till Creutz. 19 Anders Bergengrens "Sensible" tog en engelsk
corsair, men han sårades därvid till döds.
Vid denna tidpunkt gjordes omfattande förberedelser för en
invasion av England. Då denna ej kom till stånd, sökte Lafaytte från
Paris Gustav III:s stöd för att hjälpa de amerikanska kolonierna med
fyra fartyg, förmedlat av Creutz, medan utrikesministern de Ver
gennes stödde dessa planer. Creutz var tveksam, och i ett brev till
Gustav III framhöll han, att kungen ej kunde stödja förslaget utan
att komma i krig med England, varför det också skrinlades.
0 H Nordenskiöld, från 1779 i fransk tjänst, inhöstade beröm
under sin tjänstgöring som lieutenant de vaisseau vid Senegal i
Afrika på "Fendant" i januari samma år.
Det rådde en stark tillströmning till Paris av frivilliga, som brann
av otålighet att enrollera sig i fransk tjänst för att deltaga i nordame
rikanska frihetskriget. Bland dem märktes Curt von Stedingk, redan
colonel i franska armen. Han återfinnes tillsammans med fyra
svenska sjöofficerare i en expedition från Brest i maj 1779 med
Västindien som mål. Där angreps ön Grenada i Små Antillerna.
Huvudmålet var fästningen på ön. von Stedingk ledde en angrepps
kolonn i mitten och bidrog till den franska erövringen av ön. Amiral
d'Estaing skrev till ambassadör Creutz, att denne hos svenske
kungen skulle utverka Svärdsorden för honom. von Stedingk erhöll
även Pour le merite och den sällsynta amerikanska Cincinnatiorden.
Då den engelska flottan kort därpå i juli dök upp utanför Grenada,
kom det till ett avgörande sjöslag, där von Stedingk jämte brodern
Victor ånyo utmärkte sig. Major Rehbinder, Nordenskiöld och
Schulten framstod också som hjältar under slaget, i likhet med S
Gyllenskepp och de Frese. Denne senare erhöll Plemer, då han
räddade sitt skepp från att sjunka. Slaget blev en katastrof för
engelska flottan, som upplevde "ett svart år". I december samma år
deltog Rehbinder på "Vengeur" och Aron Sjöstiema på "Reflechi" i
en drabbning vid Martinique, där Sjöstierna blev svårt sårad.
Vid fästningen Savannah i Georgia spelade Curt von Stedingk
åter en viktig roll, då han ledde en angreppskolonn. Under parollen
"segra eller dö" l<}ättrade fransmännen frenetiskt upp mot fästning
ens krön men blev blodigt tillbakaslagna. Under reträtten blev von
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Stedingk svårt sårad liksom amiralen d'Estaing, i september.
Vid återkomsten till Frankrike efter 1778-1779 års kampanj kun
de de svenska officerarna konstatera, att de skördat mycken ära i
form av krigsdekorationer och ampla lovord av sina chefer. I en
depesch till Gustav III20 framhåller Creutz, att de alla förhållit sig
tappert, en fördel för Majestätets flotta, och att de kunde ges ökat
ansvar i kommande ställning. Greve Claes Wachtmeister står i
särklass, skriver Creutz vidare, bland de svenska officerarna, be
undrad av sina kamrater och underordnade. Nordenskiöld, de
Frese, Rehbinder och von Stedingk skulle, enligt d'Estaing, med
hopp om framgång kunna leda de svåraste expeditioner. von Rosen
stein hör till samma kategori med lysande talanger, liksom Nauck
hoff. Bland löjtnanterna nämns med stor förmåga Pettersen-Rosen
svärd, Blessing, Puke, Feiff d ä1 Rajalin, som tog "Ardent", Schulten
och Gyllenskepp. Rajalin d y, Grubbe, Sjöstierna, Brummer och
Ulfkloo, Feiff d y och Lannerstierna behöver ytterligare kampanjer
för att visa sina färdigheter. Palmquist, Raab och Stare har också
visat lysande talanger. Creutz, själv skuldsatt, ömmar inför kungen
för Ankarloo1 som nu betalat sina skulder, och rekommenderas
kungen till det bästa.

Händelser under 1780
Under en expedition från Brest den 23 februari upptäckte Johan
Puke på fregatten Charmante" en engelsk flottilj. Tre engelska
fartyg blev tagna1 varav ett med en ansenlig penningsumma. Senare
inträffade, att fregatten seglade på grund och tog in vatten, varvid
kanonerna föll överbord. Puke lämnade då fartyget, men kaptenen
och 239 man gick förlorade. Puke miste alla sina ägodelar, men
genom bemedling av Creutz fick han ersättning genom kungen.
Medan Lafayette uppehöll sig i Paris, gjorde han upp en plan att
ingripa till de amerikanska rebellernas" förmån. General Roch
embeau skulle leda de franska trupperna. von Stedingk, nu åter i
Paris, i sällskap med von Fersen1 besökte hovet. Med erfarenhet från
slaget vid Savannah var han ej säker på att amerikanarna ensamma
skulle kunna vinna kriget. Han föreslog som hjälp en kontingent om
400 man från RS, men denna plan kom ej till utförande.
11
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I maj detta år skulle en konvoj under ledning av Tarnay skydda en
transport, i vilken deltog David Blessing på "Conquerant", Johan
Puke på 11Provence" 1 Johan du Bordieu och Zach. Schulten på
Amazone". Destinationen var hemlig, men den antogs vara Nord
amerika. Tre svenska officerare utvaldes för expeditionen,nämligen
kapten Sundahl, greve Axel von Fersen och baron Fock. 21 Hälften av
truppstyrkan på 5 000 man utgjordes av tyskar, enligt Creutz väl
lämpade som de bästa i franska armen.
På sommaren kom fregatten II Andromaque" i strid med engelska
fregatten 11Unicorn". Adolf Pettersen-Rosensvärd och baron Mag
nus Palmquist bidrog till erövringen av fregatten.
Johan Meijer, en annan svensk, hade av finansiella skäl som fri
villig anmält sig till amerikansk tjänst. Han tjänstgjorde under kap
ten Paul Jones på fregatten "Ronger" men övergick sedan i fransk
tjänst som kapten på "Contesse d'Artois11. Han deltog under som
maren i en svår konfrontation med den engelska fregatten 11Bienfai
sant 11 ,nära Cork,och var nära att taga fregatten,då ett annat engelskt
fartyg kom till dess undsättning, varvid 11Contesse" fick stryka flagg
och Meijer ge sig fången för sex månader på Irland.
Under 1780 utkämpades inalles sju sjöslag mellan enstaka fartyg
med deltagande av svenska officerare. England höll sig huvudsak
ligen på defensiven, särskilt vid belägringen av Gibraltar men
uppträdde mer aktivt i Nordamerika.
Då det kom till brytning mellan England och Holland,strömmade
många svenskar till de holländska värvningsagenturerna för att
kämpa i den holländska flottan. De tjänstgjorde i Väst- och Ostin
dien och gav engelsmännen mycket att göra i kampen för kolonier
nas frigörelse. Flera officerare blev också dekorerade för sin insats,
som emellertid ej kunde jämföras med de svenska officerarnas i
franska flottan, då de holländska sjömännen ansågs som de bästa i
Europa. I slutet av året återkom till Brest de svenska officerare, som
tjänat under amiral Guichen, glada att vara tillbaka i Europa igen,
men de flesta av dem skulle snart deltaga i en expedition till
Västindien och Nordamerika.
11
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Aktioner under år 1781
Under våren 1781 möttes två engelska konvojer på väg mot Europa
av de la Motte Piquet med sex örlogsskepp och två fregatter. Tre
svenskar tillhörde den franska eskadern: Georg Frese på "Invin
cible", Gustav Ulfkloo på "Alexander" och Sal. Gyllenskepp på
"Active". Denna senare förföljde ett engelskt fartyg, som kapades,
och kom sedan i strid med den engelska "Nonsuch" med svåra
förluster som följd. Gyllenskepp övertog under den häftiga kampen
ledningen av samtliga batterier. Enligt Creutz fick han varma lovord
av fartygschefen för sin bravur.
Då Spanien hade lierat sig med Frankrike, blev Gibraltar under
belägring en ny krigsskådeplats. Royal Suedois hade embarkerat
tillsammans med tre andra regementen på fem fartyg för att under
befäl av hertigen av Crillon förena sig med de spanska enheter, som
deltog i belägringen av Gibraltar, som sedan 1704 ansågs som en
ointaglig engelsk fästning. RS räknade 56 officerare, bland vilka
märktes Erik Armfelt, Theodor Aminoff och Joseph Sparre. Chef var
von Falkenhayn. Ombord var vidare 947 soldater, dessutom 28
kvinnor och 29 officerstjänare. I oktober debarkerade de först på
Menorca. Vid belägringen av Mahon och fortet S:t Philippe blev flera
sårade, bland dem kapten Dahlstierna. Sedan belägringen hävts
efter kapitulation, kom RS till Spanien för att därefter deltaga i
belägringen av Gibraltar och etablerade sig vid lägret S:t Roche
tillsammans med spanska trupper.
I början av december lämnade en expedition Brest under amiral
Guichon med Amerika som förmodat mål. Ombord befann sig de la
Marcks regemente med Georg Karl von Döbeln, Carl Peijron,
bröderna Erik och Johan Rappe samt Göran och Henrik Wrede. I
Engelska kanalen möttes den av en engelsk eskader, och många
fartyg gick förlorade genom storm och angrepp. Henrik Wrede blev
svårt sårad. Även individuella strider ägde rum under året - så
kapades en engelsk fregatt av "Triponne'\ varvid Victor von Ste
dingk gjorde en viktig insats.
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Västindien
Vid Martinique i Västindien utkämpades ett stort sjöslag den 29
april 1781, som leddes av respektive greve de Grasse och amiral
Hood. På 11 Vaillant" befann sig Aron Sjöstrand liksom Tornquist.
Deras fartyg utsattes för elden från fyra fientliga fartyg med förlust
av fyra stupade och femton sårade. Sex engelska fartyg skadades
och var nära att sjunka. Ingen svensk blev skadad.
Därefter ankrade den franska eskadern vid den trånga hamnen
Cap Franc;ois. 22 Staden beskrives som ganska vacker och välbyggd
med rika och välmående invånare. På en slätt mellan höga bergsryg
gar odlades kaffe, socker, indigo och bomull. 23 Svenska officerare
var utsatta för livsfara, då en brand utbröt på "Intrepid" i den
eldfängda fartygssamlingen. Rosen-von Rosenstein, som tjänstgjor
de jämte Christoffer Grubbe gjorde heroiska ansträngningar för att
hindra branden från att sprida sig. De erhöll sedermera en gratifi
kation, då de förlorat alla sina tillhörigheter. Den 5 augusti fortsatte
flottiljen från Cap Franc;ois längs Cubas kust till Bahamas med 18
svenska officerare ombord. Baron Gustaf Rehbinder tjänstgjorde på
"Glorieux 11, som erövrade fregatten 11 Loyalist" med viktiga depe
scher till den engelske amiralen.

Amerika 1781
I ett sjöslag vid Cape Charles, Delaware, den 14 mars mötte en fransk
eskader en engelsk. Ombord var Johan Puke på 11Provence", Bles
sing på 11 Conquerant", Schulten och du Bordieu på "Astrees".
Svenskarna kämpade med sedvanlig brio och bidrog till den slutliga
franska segern, som kostade 300 döda och sårade.
Under våren var en fransk eskader från Cap Franc;ois på väg att
förena sig med spanska örlogsskepp, Adolf Pettersen och Palmquist
var på fregatten"Andromaque". Grubbe och Rosenstein på "Intre
pid", Toll på "Destin" och Brummer på 11Palmer". Dessa deltog
senare i attacken mot fästningen Pensacola, Florida, och medverka
de till fästningens fall den 8 maj.
Pettersen kunde den 18 maj till Stockholm rapportera om förlop
pet. Själv blev han tmder attackerna flera gånger sårad och bars i
triumf av officerare och manskap till generalen. En deltagare hävda123

de, att han handlade mera som en general än en underordnad. Efter
de häftiga anfallen måste fästningen till slut kapitulera. Pettersen
blev senare kapten på Andromaque", och med bistånd av Palm
quist medverkade han, då fregatten "Unicorn" blev tagen.
När von Fersen anlände till Amerika, mötte han Lafayette och
general Rochembeau, vars adjutant han blev. Vid konferenser med
överbefälhavaren general Washington gjorde man upp planer för
den gemensamma krigföringen. Under vintern gjorde franska offi
cerare tillsammans med von Fersen och baron Fock resor till bl a
Philadelphia och andra städer, även till Washingtons högkvarter i
West Point och New Windsor, Washington skriver, att han var glad
att träffa general Lauzon och greve von Fersen. 24
I juni var armen marschfärdig. Den franska styrkan bestod av
5 000 och den amerikanska av 3 000 man. Trupperna lämnade
Newport för att över Providence bege sig till Philippsburg. von
Fersen var i livlig verksamhet hela sommaren.
det inträffade en
viss "kyla" i förhållandetmellangeneralRochembeau och Washing
ton, som önskade effektivare franska hjälpinsatser, fick von Fersen
i uppdrag att utjämna motsättningarna, vilket han även lyckades
med.
I september höll de franska trupperna parad inför allierade krigs
ledare i Philadelphia, medan franska krigsfartyg blockerade York
river. Ombord befann sig Tornquist på "Waillant", Rehbinder på
Glorieux", Pettersen ochPalmquist på "Andromaque". I det följan
de slaget vid Chasapeake Bay mellan amiralerna Grasses och Graves
fartyg deltog elva svenska officerare. Mest framträdande var Carl
Raab på "Cabon". Han blev svårt sårad och avled kort därpå. Rosen
Rosenstein och Johan Schiitzencrantz bidrog mest till den franska
segern. Båda erhöll också Plemer.
Vid Newport mötte en engelsk flottstyrka några franska örlogs
skepp. Två svenska officerare var ombord: Puke på "Province" och
Blessing på "Conquerant". De officerare, som särskilt utmärkt sig,
blev inbjudna till chefsfartyget "Ville de Paris". Rosenstein hade här
nöjet att 11 beskåda11 generalen Washington. 25
Amerikanska och franska trupper blockerade därpå Yorktown.
von Fersen beskriver utförligt angreppet, som ledde till att den
engelske generalen Cornwallis den 17 oktober kapitulerade med 7 600
man. Både von Fersen och baron Fock gjorde en för det svenska
namnet hedrande insats, även Sundahl deltog med utmärkelse.
II
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Efter kapitulationen avseglade två fartyg till Frankrike för att rap
portera om segern. Ombord befann sig Grubbe, Palmquist, Petter
sen och Sjöstierna. En fransk flottilj om 34 fartyg satte den 4 novem
ber segel med 15 svenska officerare ombord. Under sommaren hade
en strid utkämpats vid Newfoundland mellan en brittisk eskader
och några franska fregatter, varvid du Bordieu och Zach. Schulten
med framgång deltog.

Händelser 1782
Europa
På våren lämnade en fransk eskader Brest och kom den 20 april i
strid med en engelsk fregatt, och efter tre timmar nödgades "Pega
se" med Carl D Feiff ombord stryka flagg. Fransmännen förlorade
40 stupade och 80 sårade av besättningen. Feiff själv blev fånge.
Under juni tog en fransk-spansk styrka 18 engelska fartyg som pris.
På de franska fartygen befann sig Gustaf Feift greve Robert von
Rosen och Arvid Egerström.
Gustav III:s gunstling, Per Lilliehorn, hade med kungens tillstånd
gått i fransk tjänst och kunde ombord på 1'Gloire" bevittna dess
segerrika strid med den engelska Hector11 I ett brev till kungen
skildrar han i livliga färger det imposanta skådespelet under batal
jen.
Striden om Gibraltar, som började redan 1779, nådde på hösten
1782 sin kulmen. I en krigskonselj beslöts, att ett anfall till lands
skulle kompletteras med en sjöblockad. Därför konstruerades ett
slags pråmar för att tvinga de trenne engelska bastionerna att
kapitulera. För konstruktionen svarade en fransk ingenjör1 d,Arcon1
och pråmarna ansågs osänkbara och eldsäkra. Man disponerade tio
stycken med 50-60 kanoner ombord. De väckte snart stor sensation,
och frivilliga strömmade till från hela Europa. Representanter för
spanska hovet var också på plats för att på nära håll bevittna
Gibraltars fall.
Det stora anfallet började den 11 september, och skeppet "Talia
Piedra" blev indraget i en våldsam strid. Den engelska garnisonen
hade funnit på motåtgärder gentemot de flytande batterierna, bl a
med nya träffsäkra kanoner. Denna omständighet jämte en plötslig
11
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storm omintetgjorde de allierades anfall, och fästningen var räddad.
Kapten Erik Armfelt och fortifikationsofficeren Myrin gjorde hjälte
modiga insatser.
kunde Armfelt rädda 360 man, innan deras
batteri brann upp. Som vederlag erhöll han en årlig pension om 600
livres och av spanska kungen en dusör om 100 livres. Myrin blev
dödligt sårad och utbad sig att bli buren till sin chef, Prinsen av
Nassau,26 för att dra sin sista suck i dennes närhet. Denne blev djupt
skakad, och beskrev förloppet i ett brev till Creutz. Tre regementen
hade deltagit i belägringen av Gibraltar, och 40 eller fler svenska
officerare hade ingått däri. Följande namn uppmärksammades: förut
om Armfelt, Sparre, Puke, Feiff, Gyllenskepp, Toll och Pettersen.
Ända till freden 1783 blev Royal Suedois kvar i S:t Roche, men
fästningen förblev ointaglig. Vid återkomsten till Frankrike garniso
nerades regementet på olika platser i Elsass, slutligen 1785 i Valen
cienne. Nu blev von Fersen chef. Överste Sparre hade sålt sitt
regemente och han ägde därmed regementet.
von Fersen hade som ung företagit studieresor i Europa och stu
derat i Strassburg och Turin och åtföljt Gustav III på dennes resor i
Italien och Frankrike. I Paris blev han jämte kungen presenterad
inför hovet. Mötet med drottning Marie Antoinette skulle sederme
ra bli ödesdigert. Vid en inspektion av RS befanns von Fersen vara
en officer "plein de
activite et fermete". Revolutionen 1789 fick
återverkningar även inom armen. Så skriver von Fersen den 3 sep
tember,27 att revolt utbrutit vid flera regementen, att våld utövats
mot cheferna, i garnisonerna uppträdde individer, som delade ut
pengar för att skapa oroligheter. Detta till trots avlade regementet
den 14 juni 1790 trohetsed till "federationen, kungen och lagarna".
Så småningom blev situationen allt mer prekär, och 1792 uppgick
Royal Suedois i 89:e linjeregementet. 28
Den franska monarkins sista timmar innebar också slutet för de
utländska trupperna i Frankrike. De flesta av officerarna och man
skapet hade antingen deserterat eller sagt upp sig. Förutom Royal
Suedois hade tyskar, engelsmän, italienare, flamländare, ungrare
m fl sina sammanhållna enheter, samtliga med beteckningen "roy
al". De hade betytt mycket för Frankrike. En särställning intog sedan
gammalt det kungliga schweizergardet, som till skydd för Ludvig
XVI utkämpat en sista ärofull strid vid Tuilerierna.29 Då hade von
Fersen redan lämnat sitt regemente och engagerat sig vid kungapa
rets flykt från Paris, vilken slutade så olyckligt vid Varennes. Han
126

Axel von Fersen
Gravyr efter en miniatyr från 1783 av okänd konstnär

uppehöll sig därefter i Bryssel, där han stödde Gustav III:s planer att
befria det franska kungaparet. Vid återkomsten till Sverige blev han
slutligen riksmarskalk men mördades, då tronföljaren fördes i lik
procession genom Stockholm 1810.

Västindien
En fransk flottilj nådde den 11 januari 1782 S:t Christopher i Västin
dien. Där möttes den under ledning av Comte de Grasse av en
engelsk eskader, ledd av amiral Hood. Sedan S:t Christopher kapi
tulerat fortsatte den franska flottiljen till Martinique. Där ägnade
man sig under flera dagar åt omfattande fester, men därefter utkäm
pades den 12 april ett stort sjöslag vid ön Domenica mellan de Grasse
och amiral Hoods styrkor, vilket slutade med engelsk seger, men det
var ej avgörande för kriget.Av deltagande svenskar stupade kapten
Rehbinder på "Glorieux". Nauckhoff och Blessing blev sårade och
Rosenstein fånge, när "Ville de Paris" strök flagg. Sam. Rajalin hade
verksamt bistått "Bretagne" - alla deltagande svenskar hade kärn127

pat tappert. Creutz skrev om dennes förtjänstfulla insats. Den
franske eskaderchefen hade hos Creutz rekommenderat honom till
en utmärkelse. Å "Northumberland" hade alla officerare dödats
eller sårats, varvid Nauckhoff övertagit kommandot, ehuru svårt
sårad. Enligt Creutz hade alla svenska officerare utmärkt sig i
"århundradets mest mördande sjöslag": Rosenstein, Gyllenskepp,
Rehbinder, Schulten och Blessing, alla värda Gustav III:s ynnest.

Amerika
De franska trupperna låg i vinterkvarter i Virginia 1781-1782. I
mitten av februari begav sig von Fersen till Philadelphia, där han
mottogs av franske envoyen de Luzern. Han beskriver förhållande
na i Virginia: hur tobaken odlades, att inga vita arbetade, men att
arbetet utfördes av svarta slavar. Han förutsåg, att de i framtiden
skulle revoltera.30
von Fersen konfererade regelbundet, så i början av juli med ge
neral Rochembeau och Washington. Med anledning av Dauphins
födelse hölls en sammankomst och i anslutning därtill bal, fyrverke
rier och supe. von Fersen fick ett hemligt uppdrag att föra det
franska artilleriet från West-Point till Chesepeake och Baltimore.
Armen fick order att förflytta sig från Baltimore till Philadelphia.
von Fersen skriver vidare om värmen och kylan, som kunde vara
plågsamma, men själv led han inte därav. 31
Med "Gloire" och "Aigle" kom Lilliehorn och åtskilliga franska
officerare från Frankrike till Delaware River. Den 12 september blev
de väl mottagna i Philadelphia. Gustav III var ett välkänt namn, och
Lilliehorn skriver till kungen, att det utväxlades skålar till kungens
och Washingtons ära. Denne gjorde ett vinnande intryck, summerar
Lilliehorn,32
Å fransk sida beslöts, att man skulle företaga en expedition till
Hudson Bay under ledning av de la Perouse. Sista dagen i maj 1782
lämnade flottiljen
Frarn;ois, bestående av "Sceptre" och de två
fregatterna "Astrees" och "Engageante". På "Sceptre" befann sig
Aron du Bordieu,
ende som hade erfarenhet av att navigera i
nordiska farvatten med deras svåra isförhållanden. Enligt ett brev
från de la Perouse till Creutz lyckades expeditionen tack vare du
Bordieus skicklighet. Det var en svår seglats, då det varken fanns
kartor eller lots. Den 8 augusti kom man till Fort Prince of Wales, som
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kapitulerade efter uppmaning av du Bordieu, som talade engelska.
Fort Nelson och Fort York gav också upp. Det innebar svåra
förluster för "kompaniet", du Bordieu tjänstgjorde både som lots
och guide. de la Perouse framhåller, att han samvetsgrant utförde
givna order och att han inte nog kunde prisa honom. Sjukdomar
härjade emellertid bland den ovana besättningen, och flottiljen
seglade från Nelson River till Boston för att reda ut situationen. I
slutet av året nådde man så Brest via Cadiz. Mot slutet av året
avseglade franska fartyg, med bl a von Fersen, till Antigua och
därifrån till Brest, dit flottiljen anlände den 17 juli 1783. Då hade
redan överenskommelse om eld upphör slutits. Vid ankomsten
hade Comte Hector fått i uppdrag att förmedla "Hans Kristna
Majestäts" tacksamhet och erkänsla för de svenska officerarnas
goda uppförande och viktiga insatser, varigenom de utmärkt sig i
samtliga flottiljer under det avslutade kriget. Sedan var de fria och
kunde återvända till hemlandet till nya viktiga värv.

Ostindien 1778-1783
I Indien kom de engelska och franska handelskompaniernas fred
liga tävlan att övergå i öppna fientligheter, som sammanföll med det
sjuåriga kriget i Europa. Efter freden 1763 hade England stärkt sin
ställning i Indien genom Clive och Ostindiska kompaniet, medan
Frankrike försummat sina kolonier där, främst Pondichery. Eng
land tvangs i det nya kriget att splittra sina krafter i kamp mot den
franska flottan, som kraftigt förstärkts, med stöd av de spanska och
holländska flottorna.
Amiral Suffren lämnade Brest den 22 mars 1781 med kurs mot Ile
de France, Mauritius, medan de Grasse med sin flottilj avseglade
mot Västindien. Ombord på Suffrens eskader befann sig greve Nils
Bielke som "enseigne", fänrik, på flaggskeppet Heros 11 Carl D
Bildt, med samma grad, tjänstgjorde på Artesien", CL Jägerskiöld
på "Vengeur11 och AdolfLannerstierna på "Sphinx". Vid Kap Ver
de-öarna möttes flottiljen av en engelsk, som angreps av "Heros"
och "Annibal", varvid Bielke särskilt utmärkte sig. Han befordrades
också till löjtnant: Jägerskiöld räknades till de sårade.
Efter denna incident fortsatte den franska eskadern till Kap Horn,
där Suffren utan dröjsmål lät sina trupper landstiga. Sedan de
skadade skeppen reparerats, sattes kurs mot Ile de France.
II
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,
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Robert Clive hade under tiden erövrat den holländska besittning
en Negapatam på Koromandelkusten. Likaså måste den holländske
kommendanten på Trincomalee, Ceylon, efter blockad kapitulera
för engelsmännen. Utanför Madras kom Suffren den 1 februari i
strid med amiral Hughes, då båda eskadrarna led svåra skador.
Suffren samlade sina fartyg i Pondichery och bidrog därpå till
erövringen av Cuddalore, söder om Madras. De båda flottorna
siktade varandra igen den 12 april utanför Trincomalee. Styrkeför
hållandet var jämnt, och det utvecklades en mycket blodig kamp,
där både Bielke och Lannerstierna stupade. Suffren framhöll i ett
brev till Creutz, att han hade föreslagit båda till riddare av Croix de
l'Epee för deras tappra insats. Fartygen hade fått svåra skador,
särskilt de engelska. Efter nödiga reparationer på den danska besitt
ningen Trinquebar kom det till ett nytt sjöslag den 6 juli vid Nega
patam mellan de franska och engelska flottiljerna under ledning av
resp Suffren och Hughes. Styrkeförhållandet var 11-11. Striden
vållade stora avbräck på båda sidor. Endast Carl Bildt bland svensk
arna hade deltagit i slaget, sedan de övriga antingen stupat eller
sårats. Efter påföljande blockad av Trincomalee stormades och
intogs dess fort. Den engelska besättningen kapitulerade med iakt
tagande av militära hedersbetygelser. De svenska officerarna hade
visat prov på både mod och kallblodighet, bl a Ankarloo och Bildt.
Utanför Trincomalee utkämpades en förbittrad strid mellan de
engelska och franska eskadrarna. Ankarloo på "Illustre" erhöll som
erkänsla Plemer.
En annan fransk eskader hade ankrat vid Port Louis på Ile de
France. Sjukdomar hade härjat svårt bland besättningen, och de
svenska officerarna Henrik och Casimir Wrede liksom Hans de
Frese blev deras offer, fjärran från hemlandet. Konvojen kom därpå till
Trincomalee och förenade sig med Suffrens styrka. I staden besökte
von Döbeln löjtnant Ankarloo, som sedan dukade under för sina sår.
I ett slag vid Cuddalore den 13 juni 1783 blev både de la Marck och
von Döbeln sårade. Förbandet led svåra förluster men lyckades
under von Döbelns ledning slå sig igenom. Flera franska försök
gjordes för att återtaga fortet, men de misslyckades med stor man
spillan som följd. I övrigt deltog flera svenska officerare. Bröderna Clas
och Gustav Rappe fick som erkänsla vid återkomsten till Frankrike
mottaga var sin pension. Ett sista bittert sjöslag den 20 juni 1783 utanför
Cuddalore avslutade kriget, fem månader efter fredspreliminärerna.
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Kriget hade lett till uppkomsten av en ny, oberoende stat i
Amerika, inte minst tack vare det franska biståndet till lands och
sjöss, där svenska officerare spelat en ärofull roll och många av dem
offrat liv och blod.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan nämnas, att ambassadör Creutz i Paris
energiskt slog vakt om sina landsmän/ officerare under kriget, inte
minst ekonomiskt. I sina talrika depescher till Gustav III uttrycker
han sin stolthet över deras avgörande insatser. 33 I en depesch näm
ner han några officerare, som borde få gratifikationer, nämligen
Brummer, Feiff d y och Schiitzencrantz avseende den olycka de haft
att förlora alla sina effekter. Brummer, när skeppet Palmer förliste i
storm vid Azorerna hösten 1782, CD Feiff då skeppet "Pegase" blev
taget den 20 april 1782, Schiitzencrantz och Jönsson, då de med
skeppet "Le Solitaire" blev fångar den 6 december 1782 i Västindien.
"Alla fyra hava uppfört sig på ett sätt, som gör dem värdiga K M:ts
stöd".
Flera av de krigsdeltagande svenska officerarna tjänstgjorde un
der kriget 1788-1790 mellan Ryssland och Sverige, där de lika
framgångsrikt kunde tillämpa sina vunna krigserfarenheter. Det
fanns även under 1808-1809 års krig de, som aktivt fullgjorde sin
tjänst. En av dem var Önnert Jönsson, som stupade i Finland.34
Det torde vara ogörligt att "gradera" alla nämnda svenska office
rare i fråga om mod och skicklighet. De hade alla något av karolinsk
storvulenhet.

Georg Karl von Döbeln
En av dem bör ändock nämnas, då det står en strålglans kring hans
namn, nämligen Georg vonDöbeln. 35 Han trädde i fransk tjänst 1780
som "enseigne". I sina brev från Paris berättar han om sin kärlek till
staden, "enastående i världen". Döbeln hade först tänkt engagera
sig i det berömda regementet Royal Suedois men anslöt sig i stället
till de la Marcks tyska regemente i Strassburg. För att uppleva en
krigsskådeplats beslöt han sig för att deltaga i det nordamerikanska
frihetskriget. När fartygen lämnade fransk hamn, fick han veta, att
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hans regementes destination var Indien, där Frankrike förlorat
nästan alla sina besittningar. Den beryktade inhemske furstenHyder
Ali bekämpade framgångsrikt engelsmännen och lyckades med
fransk hjälp skapa ett kolonialvälde. De franska trupperna korn vid
ankomsten i strid med engelsmännen, varvid Döbeln utmärkte sig
genom utomordentlig tapperhet, varför han erhöll en gratifikation
och utnämndes till kapten.
Efter freden kunde Döbelnnjuta av livet tillsammans med sin vän
och gynnare de la Marck. I egenskap av dennes adjutant följde
Döbeln honom till Europa. Vid återkomsten till Frankrike fick han
i uppdrag att till Strassburg föra en kontingent soldater. De hade då
marscherat i 43 dygn i "en elak årstid".
När Gustav III gästade Paris 1784, fick Döbeln permission för att
tillsammans med sin chef uppvakta kungen. I sällskapet befann sig
även Axel von Fersen. Han fick uppleva Paris i festrus och stiftade
bl a bekantskap med Marie Antoinette vid hovet. Utan förskyllan
blev Döbeln inblandad i en pinsam incident, i det hans chef de la
Marck av en Gustav III:s gunstling, Carl Peyron, blev utmanad på
duell. Döbeln skulle enligt kungens påbud vara Peyrons sekundant,
vilket Döbeln till kungens stora förtrytelse vägrade. I Bois de Bou
logne blev Peyron dödad och de la Marck svårt sårad. Döbeln
vägrade också att närvara vid den följande begravningen. Därefter
bodde Döbeln hos de la Marck vid Rue de Grenelle i Paris.
När Döbeln återvände till Sverige, hade han tillbragt fyra år i
Strassburg, som vid denna tid var ett livligt centrum med universitet
och tillfällen till alla de nöjen, som en garnisonsort kunde erbjuda.
Då de la Marck enligt sedvänjan "ägde" regementet, kunde han
draga sig tillbaka till sina gods. Döbelns namn var efter kampanjen
i Ostindien omstrålat av ryktet, som gjorde honom till hjälte.
Då kriget mellan Ryssland och Sverige utbröt 1788, ville Döbeln
enrollera sig. Genom överste Curt von Stedingk, som var chef för
Savolaksbrigaden, kunde han nu tjänstgöra i Finland. Sedan han vid
en träffning blivit sårad i pannan, blev han ryktbar som "mannen
med det svarta bandet om pannan". I kriget 1808-1809 blev Döbeln
ett legendariskt namn i fråga om tapperhet och strategisk blick, inte
minst genom Runebergs dikt "Döbeln vid Jutas".
Efter kriget blev Döbeln utnämnd till chef för Norra skåningarna
i Kristianstad. I kriget mot Napoleon spelade han en viktig roll som
chef för en armefördelning. På eget bevåg beslöt Döbeln att under132

Georg Karl von Döbeln
Oljemålning av okänd. Norra skånska regementet, officersmässen
Foto: Krigsarkivet
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stödja det av franska trupper belägrade Hamburg. Detta betrakta
des av kronprins Karl Johan som ett insubordinationsbrott. Med
hänsyn till "de stora tjänster Döbeln gjort mot sitt fosterland och de
ärofulla blessyrer han erhållit" ville kronprinsen ändra dödsstraffet
till ett års fängelse på Vaxholms fästning, vilket minskades till ett
halvt år. Döbeln hade lidit svårt på "stenpråmen" och hämtade sig
sedan aldrig riktigt. Efter frigivningen erhöll Döbeln ett hedersupp
drag som president i krigshovrätten.
Sonen Napoleon placerades vid krigshögskolan i Metz, och Dö
beln följde honom dit. Han tog återvägen över Strassburg. Där blev
han inte igenkänd, hans forna vänner var inte längre kvar, och hans
gamla bostad i Citadellet såg trist och övergiven ut. Den fortsatta
resan gick över Hamburg. Döbeln slutade sina dagar 1820 i Stock
holm, trogen sitt valspråk:"Ära, skyldighet, vilja".

Gustav III i Paris 1784
På väg från Italien kom Gustav III till Paris 1784, inbjuden av franska
kungaparet, i sällskap bl a av Axel von Fersen.36 De hyllades hjärtligt
av parisarna. Under flera veckor roade sig kungen med teaterbesök
och andra förlustelser. I Versailles kunde kungen även övervara en
ballonguppstigning. Politisktlyckadeshan genom underhandlingar
med Ludvig XVI få till stånd en överenskommelse, som tillförsäk
rade Sverige ett bistånd om sex milj livres årligen under fem år. Ett
annat resultat var överlåtelsen av den franska ön S:t Barthelemy i
Västindien.
Vid ett senare besök i Aachen 1791 försökte Gustav III att åstad
komma ett korståg mot Frankrike för att befria det franska kungapa
ret. Katarina Il var även inblandad, dock utan något resultat.37

Karl XIV Johan och fdrsvaret
Karl XIV Johan lärde sig aldrig svenska och var därför beroende av
sin omgivning, fr ämst greve Magnus Brahe. Som tidigare fransk
marskalk var han givetvis intresserad av svenska försvarsfrågor.
Under hans tid påbörjades fästningen Karlsborg. Den var tänkt som
huvudpunkt för det s k centralförsvaret. Det var den franske forti
fikationsofficeren och "segerns organisatör" under det revolutio
nära Frankrikes krig mot de allierade, Lazare Carnot, som med sin
skrift "Traite de la defense <les places fortes" blev vägledande för
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Karl XIV Johans beslut att skapa en försvarsanläggning vid Karls
borg.38

Novembertraktaten och general Canrobert
Krimkriget mellan 1853-1856 berörde också Sverige. England och
Frankrike stod emot Ryssland och Turkiet. Västmakterna erbjöd
Sverige-Norge en garanti för deras länders integritet. I den s k
novembertraktaten 1855 förband sig de förenade rikena att icke
avstå något område till Ryssland. Därtill gav västmakterna ett löfte
om hjälp gentemot ryska påtryckningar.
Det var mot denna bakgrund generalen Canrobert som utomor
dentlig ambassadör kom till Stockholm för att officiellt överlämna
hederslegionen till Oscar I. Entusiasmen för Frankrike och Canro
bert kände inga gränser, och stora festligheter var anordnade för
"segraren vid Inkerman". Återresan för honom blev ett triumftåg
hela vägen till Helsingborg, där han möttes av ett fackeltåg utanför
Hotell Mollberg med franska, engelska, norska och svenska fanor.
Facklorna på torget utanför hans fönster kastades och bildade ett
stort bål på torget. Vid hans avresa flaggade hela hamnen, och
musiken spelade nationalhymnen "Partant pour la Syrie".39, 40

Svenska frivilliga i första världskriget
Under första världskriget anmälde sig åtskilliga svenskar som frivil
liga i franska armen. I svenska kyrkan i Paris är en minnestavla över
de stupade uppsatt. 41
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Luftvärnet i fredsorganisationen
Roger Kempainen

Inledning
Bakgrund
Luftvärnets första fredsförband uppsattes 1928, och inordnades
organisatoriskt som luftvärnsartilleri inom armens artilleri. Med
tiden växte organisationen och stödfunktioner såsom luftbevakning
organiserades inom luftvärnet. I 1942 års försvarsbeslut blev luft
värnet ett självständigt truppslag inom armen. Under perioden från
ca 1940 har flygvapnets företrädare i olika omgångar föreslagit att
hela eller delar av luftvärnet skulle inordnas i flygvapnet.
Syftet med denna uppsats är att klarlägga varför organisations
tillhörigheten debatterats, vilka motiv som framlagts för olika lös
ningar och vad besluten efterhand blev. Särskilt intressant är att följa
varför armeluftvärnet aldrig överfördes till flygvapnet, trots an
strängningar från dess företrädare. Framställningen koncentreras
till den debatt som fördes efter beredskapen och erfarenheterna av
andra världskriget.
Luftvärnets organisationstillhörighet i fred hänger samman med
rad
faktorer. Fredsorganisationen grundar sig på krigsorganisa
en
tionen, vilken i sin tur är grundad på aktuell hotbild. Härutöver är
det politiska och ekonomiska realiteter som avgör omfånget av
organisationen.
Luftförsvaret består av jaktflyget, luftvärnet, luftbevakningen
och det civila luftskyddet. Härav framgår att det finns intressenter
inom luftförsvaret ur flera försvarsgrenar, vilket kopplat till hotbild
och ekonomi torde vara det som främst föranlett diskussioner om
organisationstillhörigheten.
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Definitioner
Luftbevakningen bestod fram till mitten av 1940-talet endast av
optisk luftbevakning. Under 1950-talet infördes begreppet STRIL
(stridsledning och luftbevakning) som en följd av den tekniska
utvecklingen med bl a förbättrad radarövervakning och telekom
munikation.
Tidsmässigt behandlas perioden 1928-1970. Tiden före andra
världskriget berörs endast i syfte att klarlägga de diskussioner som
fördes vid luftvärnets tillkomst. Bortre begränsning sätts till 1970
för att därigenom innehålla de rekommendationer som gjordes i
luftförsvarsutredning 67 (LFU-67). Flottans luftvärn berörs inte på
grund av att det aldrig behandlats i dessa utredningssammanhang.
Debatten om överföring av kustartilleriets luftvärn till armens luft
värn redovisas endast inom ramen för 1944-1947 års luftförsvars
kommitte. Frågan utreddes i olika omgångar även under 50- och 60talet, utan att någon förändring av organisationen genomfördes.

Metodikbeskrivning
Utredningen bygger främst på öppna och hemliga handlingar i
krigsarkivet. En koncentrering till utredningar gjorda inom försva
rets myndigheter har skett. Särskilt har utredningar gjorda vid
försvarsstabens flyg- och luftförsvarsavdelning samt remisser till
dessa studerats. Dessutom har Statens Offentliga Utredningar, ÖB:s
studier och försvarsbeslut utgjort underlag i arbetet.
För att följa debatten har Artilleritidskrift, Ny Militär Tidskrift
och Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift
utnyttjats.
I militära studiesammanhang arkiveras ofta endast de slutliga
förslagen. För att få en bredare uppföljning av studierna och den
debatt som förts har intervjuer gjorts med officerare som deltagit i
för denna utredning aktuella utredningar.
För att göra materialet mer lättillgängligt har strävan varit att
tidsindela redovisningen kopplat till större utredningar och beslut.
Därutöver har inom respektive tidsperiod läget i stort, aktuell
hotbild och aktuellt läge inom luftförsvarskomponenterna redovi
sats.
I utredningen redovisas kommentarer och slutsatser som är av
två slag. När samstämmiga uppgifter funnits i flera källor, anses
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resultatet klarlagt. Som ett exempel kan nämnas att det främst varit
flygvapenföreträdare som drivit frågan om att få armeluftvärnet
inordnat i flygvapnet. Därutöver, när det varit svårare att belägga
resultatet, har enbart tänkbara förklaringar redovisats. I vissa fall
har frågan lämnats öppen.

Perioden 1928-1936
Inledning
Erfarenheter från första världskriget och den därefter snabba ut
vecklingen av flygstridskrafter visade på behovet av ett organiserat
luftförsvar. Redan från början stod det klart att en kombination av
jaktflyg och luftvärn var den för våra förhållanden bästa lösningen. 1
Den strategiska situationen förändrades under 1930-talet. Detta
berodde främst på Tysklands återupprustning och expansionspoli
tik och Sovjets snabbt växande militära styrka. Försöken att etablera
ett kollektivt säkerhetssystem och att åstadkomma varaktiga rust
ningsbegränsningar misslyckades. Det är mot denna bakgrund och
1925 års "nedrustningsbeslut", som debatt och utveckling inom
luftförsvaret skall ses.
För organisationstillhörigheten intressanta utredningar var 1928
års luftförsvarsutredning och 1930 års försvarskommission. 2 Luft
försvarsutredningen behandlade dock endast behovet av luftför
svar för hemorten.
Det var särskilt två förhållanden som diskuterades under perio
den:
• luftvärnets tillkomst/bildande inom armens artilleri,
• luftvärnet som en egen försvarsgren.

Aktuell hotbild
Redan i 1919 års försvarsrevision konstaterades att utvecklingen av
flygstridskrafterna hos tänkbara motståndare nått så långt att sär
skilda åtgärder för svenskt luftförsvar erfordrades. 3 Det gällde att
skapa resurser för skydd av såväl armeförband som hemorten. Ett
välordnat luftförsvar av hemorten ansågs vara av största betydelse
för att försvaret i övrigt skulle kunna fungera. Hot om flyganfall mot
befolkningscentra och infrastruktur fick politiskt, militärt och opini143

onsmässigt störst uppmärksamhet.
Den organisation och stridsteknik som var aktuell vid mark
stridskrafterna innebar att det var svårt att bekämpa dessa från
luften.

Läget vid luftfdrsvarskomponenterna
Luftvärnsartilleriet
Under 1920-talet genomfördes omfattande försök vid positionsartil
leriregementeti Stockholm. I 1925 års försvarsbeslut fastslogs att det
inom armen, fr o m den 1 januari 1928, skulle organiseras ett särskilt
luftvärnsartilleriregemente (Kungliga Karlsborgs artilleriregemen
te, A 9). Efterhand tillfördes mer materiel, utbildningen utökades
och de första krigsförbanden kunde organiseras fr o m 1934.4 Regle
menten och instruktioner utarbetades och samövningar med flyg
vapnet genomfördes i allt större utsträckning. I 1936 års försvarsbe
slut utökades luftvärnsartilleriet. Trots detta medgavs endast an
skaffning av luftvärnsmateriel till fältarmen, fästningarna, Stock
holm och vissa flygbaser.5

Flygvapnet
Flygvapnet tillkom som försvarsgren genom 1925 års försvarsbe
slut. Tidigare hade det funnits flyg i såväl armen som marinen.6
Under perioden före 1936 års försvarsbeslut betraktades försvars
grenen endast som ett "hjälpvapen" till stridskrafterna i övrigt.
Genom de beslutade utökningarna 1936, erhöll flygvapnet en mer
allmänt accepterad ställning som försvarsgren. Trots vissa stridig
heter inom försvarsgrenen blev doktrinen fro m 1936 att genom
bekämpning av fiendens baser reducera hans möjligheter att ge
nomföra bombanfall mot Sverige.7

Luftbevakningen
Inledningsvis fanns inget system för luftbevakning och möjligheter
na till samordning mellan flyg och luftvärn var begränsade. Efter
hand skapades särskilda enheter för detta. Samordning blev också
bättre bl a genom de allt vanligare kombinerade luftförsvars- och
armefälttjänstövningarna.8
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Frivilligrörelsen
Hotet från luften mot befolkningscentra och industriorter innebar
att allmänheten tidigt fick intresse för luftförsvaret. Redan under
1920-taletskänktesluftvärnsmateriel till bl a luftförsvaret av huvud
staden. Behovet av utbildad personal ökade och de frivilliga för
svarsorganisationerna kom att göra stora insatser. Stockholms land
stormsförbund åtog sig i detta sammanhang ett stort ansvar för
utbildning av frivillig luftvärnspersonal.9 Från mitten av 1930-talet
medverkade också !ottorna i luftförsvaret. fuledningsvis begränsades
uppgifterna till att betjäna sambandsmedel i luftbevakningscentraler. 10

Organisationstillhörigheten
Allmänt
Debatten somfördes utgick ifrån 1925 års försvarsbeslut. Den sträckte
sig över 1928 års luftförsvarsutredning och 1930 års försvarskom
mission. Vid sidan av de officiella utredningarna var debatten
begränsad. Den fördes främst av enskilda officerare och berörde
utnyttjandet och samordningen av luftförsvarskomponenterna.
De viktigaste militära aktörerna var luftvärnsartilleriets företrä
dare som fanns i generalstabens centralavdelning. Inspektören för
artilleriet, som också ansvarade för luftvärnsartilleriet, löd vid den
na tid direkt under Kungl Maj:t.
Luftvärnets tillkomst inom artilleriet
I 1919 års försvarsrevision framhölls att eget flyg var det lämpligaste
motmedlet inom luftförsvaret. Utredarna insåg dock att vårt lands
ekonomi inte skulle räcka till för att satsa enbart på ett flygvapen.
Det blev nödvändigt att satsa på ett komplement inom luftförsvaret.
Här framstod luftvärn som det mest effektiva och minst kostsamma
alternativet.11
Att inordna luftvärnet i armens artilleri föranledde ingen större
debatt. Det föreföll naturligt med hänsyn till den närbesläktade
verksamheten. Den första luftvärnspjäsen var just en artilleripjäs
uppsatt på en avsågad trädstam. 12 Inom artilleriet fanns den kun
skap som erfordrades och luftvärn var (är) egentligen att betrakta
som tredimensionellt artilleri. Därutöver inverkade säkert praktis
ka och ekonomiska aspekter, eftersom det handlade om att överta ett
nedlagt etablissemang i Karlsborg.
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Luftvärnsvapnet som en särskild försvarsgren
Utredningen om det svenska försvaret som presenterades av 1930
års försvarskommission anses vara en av de mest genomarbetade.13
Förslag beträffande luftvärnsvapnet behandlades i ett särskilt kapi
tel om 26 sidor.
Kommissionen konstaterade att: 14
• det rådde brist på försvarsmedel inom landet,
• det angelägnaste försvarsbehovet var att åstadkomma ett ope
rationsdugligt flygvapen och en ändamålsenlig organisation
av luftvärnet,
• det fordrades särskilda åtgärder för det civila luftskyddet.
Ett luftvärnsvapen, organiserat som en egen försvarsgren, överväg
des som ett komplement till övriga stridskrafter. 15
Kommissionen stannade dock för att luftvärnsvapnet inte skulle
bli tillräckligt stort för att motivera en egen försvarsgren.
Beträffande luftvärnsartilleriet på Gotland föreslog kommissio
nen att detta skulle inordnas inom kustartilleriet, där en lämplig
grundorganisation redan fanns.16
Debatten om luftvärnets organisationstillhörighet mellan arme
och flygvapenföreträdare hade ännu inte kommit igång. Skälet var
främst att luftvärnet inom artilleriet och flygvapnet som försvars
gren var nybildade och arbetade intensivt med att var och en på sitt
håll utveckla respektive system. Förståelsen för det ömsesidiga
beroendet fanns dock redan. Att luftvärnet övervägdes som en egen
försvarsgren måste ses som ett tecken på den stora betydelse trupp
slaget redan då tillmättes.

Kapitelsammanfattning
Luftvärnets tio första år bestod till största delen av ettuppbyggnads
skede. Förbandet i Karlsborg var fortfarande 1937 det enda fredsför
bandet, men mer materiel hade börjat levereras och truppslaget var
under intensiv utveckling. Både krigs- ochfredsorganisationen stod
inför en stor expansion.
Inom flygvapnet förekom en debatt om vilket flygslag som bäst
löste uppgifterna inom luftförsvaret. Som grund för 1936 års för
svarsbeslutfastlades att bekämpning av fiendens baser var det bästa
försvaret mot bombanfall.
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Debatten om organisationstillhörigheten i fred inskränkte sig till
om luftvärnet skulle bli en egen försvarsgren eller ett eget truppslag
inom armen. I 1930 års försvarskommission konstaterades dock att
organisationen ännu inte fordrade någon ändring. Skälet varfrämst
att truppslaget fortfarande var för litet. Härigenom kom luftvärnet
att kvarstå inom armens artilleri ytterligare en tid.

Perioden 1937-1948
Inledning
Perioden präglas av det skärpta internationella läget, kriget med
beredskapsåren och försvarsdebatten som uppstod efter andra
serie av beslut under perioden 1937-1942 och 1942
världskriget.
års försvarsbeslut1 ledde till en mycket stor utökning av svenskt
försvar.
Efter kriget komförsvarsplaneringen att kännetecknas av osäker
het, främst på grund av det instabila utrikespolitiska läget. Ett stort
antal utredningar gjordes, både politiskt och militärt tillsatta. Det
gällde att på något sätt tillvarata erfarenheterna från beredskapsår
en. Samtidigt skulle den stora och i vissa stycken omoderna och
kostsamma organisationen reduceras. Det är mot den bakgrunden
debatten om organisationstillhörigheten, 1945 årsförsvarskommis
sion och försvarsbeslutet 1948, skall ses.
Den tekniska utvecklingen av framför allt flygstridskrafterna
inverkade på debatten. Med tiden förbättrade fartprestanda och
längre räckvidder fick konsekvenser för hela luftförsvaret.
Debatten om luftvärnets organisationstillhörighet i fred kom under
perioden att omfatta fyra huvudområden:
1. Tillkomsten av luftvärnet som eget truppslag inom armen.
2. Förslagen att överföra armens luftvärn till flygvapnet.
3. Överförandet av luftbevakningen från armen till flygvapnet.
4. Förslagen att överföra kustartilleriets luftvärn till armens luftvärn.

Punkterna 2-4 hängde delvis ihop och behandlades i huvudsak
inom 1944-1947 års luftförsvarskommitte.17
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Aktuell hotbild
I samband med 1942 årc; försvarsbeslut konstaterades åter att den
ständigt stegrade risken för fientliga flyganfall krävde effektivare
motåtgärder. En utökning av luftvärnsenheter inom hela arme
strukturen ansågs nödvändig med hänsyn till den utökade armeor
ganisationen och det ökade hotet från luften. 18
Nya inslag i lufthotbilden efter kriget var användningen av flyg
för direktunderstöd av markstridskrafterna och för luftlandsätt
ningar. Mörkerkapaciteten hos motståndarens flyg innebar att stor
effekt av bombningar kunde nås även nattetid.19
Nya inslag i lufthotbilden efter kriget var användningen av flyg
för direktunderstöd av markstridskrafterna och för luftlandsätt
ningar. Mörkerkapaciteten hos motståndarens flyg innebar att stor
effekt av bombningar kunde nås även nattetid. 20 Detta resulterade i
en utökad satsning på nattjakt och mörker/allvädersluftvärn.

Läget vid luftfdrsvarskomponenterna
Luftvärnsartilleriet
Fortfarande 1937 var A 9 /Lv 1 det enda fredsutbildningsförbandet.
Därutöver fanns ett luftvärnskompani vid A 8. Krigsorganisationen
var mycket begränsad och sammanlagt kunde endast 14 batterier
mobiliseras. Under slutet av 1930-talet utökades utbildningen och
utbildningscentraler organiserades på de platser, som senare kom
att bli de verkliga fredsutbildningsförbanden.21
Luftvärnet i krigsorganisationen bestod av två slag, fältluftvärn
och hemortsluftvärn. Under beredskapsåren organiserades särskilt
luftvärn för vissa armeförband och för skydd av flygbaser. Med stöd
av det traditionella luftvärnet utbildades dessa luftvärnsenheter
inom respektive truppslag och inom flygvapnet. 22
Luftvärnsartilleriet fick 1941 en mer fristående ställning inom
artilleriet genom att en biträdande inspektör tillsattes. I 1942 års
försvarsbeslut blev luftvärnet ett självständigt truppslag med en
egen inspektör. Benämningen luftvärnsartilleri ersattes med Lv 1,
Lv 2 osv. Krigsorganisationen utökades och förband ingående i
luftvärnet indelades fortsättningsvis i lokalförsvarsluftvärnsför
band och fältluftvärnsförband. Lokalförsvarsluftvärnsförbanden
indelades i sin tur i territoriella luftvärnsförband och flygfältsluft
värnsförband.23
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Vid beredskapens slut hade truppslaget utvecklats både kvanti
tativt och kvalitativt. Krigsorganisationen ökade från ca 3 35 0man
1937, till ca 60 000man 1945. Antalet förband ökade från ca 25 st, till
ca 900st.24

Flygvapnet
Satsningen på försvarsgrenen tog fart i samband med 1942års för
svarsbeslut. Ännu 1939fanns dock endast en jaktflottilj. Vid krigs
slutet hade denna utökats till sex för att 1947 vara uppe i tio. 25
Basfilosofin ändrades efterhand enligt tyskt mönster, till att omfatta
fler baser och med större spridning av dessa. Under perioden
organiserades egna luftvämsenheter för skydd av flygbaser.26
Inriktningen av flygstridskrafternas verksamhet svängde ånyo
under beredskapsåren. Från att under huvuddelen av 1930-talet ha
varit inriktad mot att med bombflyg bekämpa fiendens baser över
gick nu satsningen till jaktflyget. Bristfällig förmåga inom neutrali
tetsförsvaret, erfarenheterna från "Vinterkriget" och "Slaget om
England" vad anledningarna till omsvängningen.27
Jaktflyget ansågs åter vara det effektivaste vapnet inom luftför
svaret.28
Flygvapnets fördelning på flygslag 1925-1947
År

1925

J B

1936

J

S

= 4kårer
B

s

= 11Flj

B
s
1942 1-------------'...,_
J
_______,________,
1947

B

J
5

10

s

17 Flj

= 15 Flj + 1div

15
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Anm:

1) J = jaktflyg, B = bombflyg, S = spaningsflyg
2) Värdena anger nivåer somfastställdes i aktuella beslut,
Uppgifterna är hämtade ur Axel Ljungdahls personliga arkiv.
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Luftbevakningen
Organisationen utökades inom armen, strax före och under bered
skapsåren. I 1942 års försvarsbeslut överfördes luftbevakningen
från landstormen till armens luftvärn. Försvarsområdesstaberna
som tillkom 1942 fick bl a till uppgift att svara för luftbevakningsför
bandens organisation.29 Behovet av samverkan och ömsesidig orien
tering mellan olika luftförsvarsmedel blev med tiden allt viktigare,
främst för att hindra vådabekämpning av vårt flyg och för att höja
luftförsvarets samlade effekt.
Från 1944 inordnades radar inom flygvapnets system för luftbe
vakning. Därmed knöts luftbevakningen närmare till försvarsgre
nen. Detta skedde inte helt utan motsättningar med armens luft
värnsföreträdare.30 Huvuddelen av den optiska luftbevakningen
fanns dock fortfarande kvar inom armen.31
Frivilligrörelsen
I 1942
försvarsbeslut förbättrades kopplingen mellan frivilligrö
relsen och försvaret. Försvarsområdesstaberna fick ansvar för stora
delar av det frivilliga försvarets samarbete med krigsmakten och bl
a !ottorna fick betydelse inom luftförsvaret.
Luftbevakningslottorna var armelottor fortfarande 1943, men
inom flygvapnet inleddes detta år uppbyggnaden av en särskild
flyglottaorganisation. Först 1946 bildades dock den första flyglotta
kåren, Stockholms flyglottakår. Uppgifterna blev att svara för delar
av sambandstjänsten inom flygvapnets stridsledningssystem.32

Organisationstillhörigheten
Allmänt
Diskussionerna avseende luftvärnets organisationstillhörigheti fred
tilltog efter bl a militära studieresor till Tyskland, i början av 1940talet.33
Grunden för 1942 års försvarsbeslut utgjordes av 1941 års för
svarsutredning. Satsningen på luftförsvaret fullföljdes i försvarsbe
slutet och luftvärnet blev ett självständigttruppslag.34 "Åkerhielmska
utredningen", tillsatt av ÖB 1946 för att utreda kustartilleriets ställ
ning inom försvaret kom till ett särskilt ställningstagande beträffan
de kustartilleriets luftvärn.35 Tonvikten i 1948 års försvarsbeslut
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lades vid att anpassa försvaret till erfarenheter från beredskapsåren
och kriget. Detta medförde en ökad satsning på luftförsvarsjakt och
en övergång till jetdrivna flygplantyper för både dag- och nattjakts
uppgifter.36
Krigserfarenheter var något som flitigt åberopades, både i offici
ella utredningar och i enskilda debattinlägg. Vissa debattörer mena
de dock, att detinte var relevant att hänvisa till krigserfarenheter, för
ett land som inte varit i krig sedan i början av 1800-talet. Dessa
påpekade att det viktiga var att, utifrån våra specifika förhållanden,
forma ett försvar som bäst gagnade våra syften, och inte att slaviskt
ta efter utländska krigserfarenheter.37
De viktigaste utredningarna under perioden gjordes inom 19441947 års luftförsvarskommitte. 38 Luftvärnet fick i 1942 års försvars
beslut en egen inspektör med stab inom armestaben. Därmed fanns
nu ett organ som bättre än tidigare kunde hävda truppslagets
intressen.
Inom flygvapnet hade Nordenskiöld redan innan han tillträdde
som chef, i egenskap av stabschef vid Flygstaben, visat sig vara en
aktör att räkna med, bl a genom sina reserapporter från början av 40talet. Under sin period som Chef för flygvapnet (1942-1954), gjorde
han tillsammans med sin stab flera framstötar om att få armeluftvär
net inordnat i försvarsgrenen.

Luftvärnet blir ett eget truppslag
Inom artilleriinspektionen gjordes 1938 en utredning om konse
kvenserna av de beslutade utökningarna av luftvärnet.39
Utredarna övervägde tre alternativ för att möta de nya kraven:
1) luftvärnsvapnet som en egen försvarsgren,
2) luftvärnsartilleriet skulle ombildas till ett särskilt truppslag inom
armen, under en egen inspektör,
3) den dåvarande organisationen skulle bibehållas, men med en förstärkning av artilleriinspektionen.

Beträffande alternativ 1 anfördes att luftvärnet trots den beslutade
utökningen inte skulle bli jämförbart med de övriga försvarsgrenar
na. Konsekvenserna kunde också enligt utredarna bli att luftvärnet
i stället riskerade att slås samman med flygvapnet. Alternativet
förkastades med hänsyn till erfarenheterna från kustartilleriets för-
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hållandeninom marinen. Alternativ 2) var det som utredarna ansåg
bäst skulle tillgodose de nya kraven. Trots detta förordades alterna
tiv 3) som innebar att organisationen kvarstod oförändrad.
I 1941 års försvarsutredning togs steget fullt ut. I denna föreslogs
ytterligare utökning av såväl truppförbandens eget luftvärn som
fältluftvärnets organisation. Konsekvenserna i 1942 års försvarsbe
slut blev att luftvärnet bröts ut ur artilleriet och bildade ett eget
truppslag inom armen. 40
Anledningen tillatt utredarnaavstod frånattföreslåattluftvärnet
skulle bli ett eget truppslag redan 1938, framgår inte klart av
utredningstexten. Utöver de osäkra internationella förhållandena
kan anledningen också ha varit att organisationen ännu inte var
tillräckligt förberedd. När beslutet togs 1942 rådde visserligen be
redskapstillstånd, men sannolikt var företrädarna inom luftvärnet
bättre förberedda då, med hänsyn till att utvecklingen vid en sam
manslagning med flygvapnet riskerade att hamna i motsvarande
situation, som kustartilleriet hade/har inom marinen. Härmed av
sågs sannolikt det förhållandet att kustartilleristerna ofta ansett sig
få stå tillbaka för flottan när det gällt tilldelning av resurser m m.

Armens luftvärn till flygvapnet?
Debatten inleddes med en reserapport av Nordenskiöld 1940. I
denna hänvisades till systemet inom det tyska luftvapnet, i vilket
både luftvärnet och luftbevakningen var inordnade. Nordenskiöld
ansåg att de erfarenheter som tyskarna gjort, under inledningen av
kriget, till fullo bevisade att luftvärnet borde tillhöra flygvapnet. I en
reserapport efter en studieresa vid det tyska flygvapnet 1941, vid
hölls denna uppfattning.41
Frågan om luftvärnets eventuella inordnande i flygvapnet fick
sin reella prövning i och med 1944-1946 års luftförsvarskommitte,
som tillsattes den 21/9 1944.42 Uppgiften var bl a att utreda hur en
enhetlig ledning av luftförsvarets skilda delar skulle kunna åstad
kommas.
I det preliminära betänkandet, den 31 maj 1945, förordades:
• prioritering av jaktflyg och låghöjdsluftvärn (<4 000 m),
• utveckling och anskaffning av radar,
• överföring av flygvapnets eget luftvärn till armens luftvärn.
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Redan i detta preliminära betänkande var kommitten inne på att
föreslå en sammanslagning av samtliga luftförsvarskomponenter,
men avstod. Skälet angavs vara att det skulle ha blivit en för
omfattande omorganisation, för vilken förutsättningar ännu inte
fanns.
I kommittens slutliga förslag, avlämnat den 15 juli 1947, angavs
den dåvarande organisationens svagheter vara:
• att luftförsvarsförbanden uppsattes av alla tre försvarsgrenarna,
• bristen på enhetlig ledning av luftförsvaret under ÖB,
• att Chefen för flygvapnet, som med luftförsvar som huvuduppgift,
inte hade något större inflytande på de övriga komponenterna,
• bristen på gemensam territoriell planläggning och ledning,
• det uppdelade tekniska utvecklingsarbetet.

Det bästa sättet att avlägsna svagheterna angavs vara att bilda en ny
försvarsgren. I denna skulle jaktflyget, armens luftvärn och luftbe
vakningen ingå. På grund av att flygvapnet till största delen bestod
av jaktflyg, ansågs det dock lämpligare att överföra de båda övriga
till detta.
Den därigenom nybildade försvarsgrenen skulle benämnas "Luft
försvaret". Indelningen i luftförsvarsområden föreslogs i stort sam
manfalla med den militärterritoriella indelningen. Huvudmotivet
för den nya organisationen var att en enhetlig ledning i fred och i krig
skulle kunna åstadkommas.
Härutöver redovisades följande fördelar:
• bättre överensstämmelse avseende utbildning, utrustning, krigs
planläggning och operativ ledning,
• bättre möjligheter för luftvärnet att följa den flygtekniska och flyg
taktiska utvecklingen,
• forsknings- och utvecklingsarbetet bedömdes bli mer rationellt,
• bättre möjlighet att anordna samövningar.

Den största nackdelen när det gällde att praktiskt genomföra omor
ganisationen hänfördes enligt kommitten till det stora geografiska
område som varje fredsluftvärnsförband måste tilldelas ansvaret
för. Inom det föreslagna "Luftförsvaret" skulle inte någon instans
motsvarande försvarsområdena finnas.
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Övriga nackdelar av praktisk natur som anfördes var:
• avsaknaden av en underhållsorganisation inom flygvapnet, som
kunde svara upp mot luftvärnsförbandens behov,
• de ökade problemen för luftvärnsförbanden att samöva med armeförband.

Det bedömdes emellertid lämpligt att genomföra förändringen vid
denna tid då truppslaget, på grund av föråldrad materiel, stod inför
en teknisk brytningstid. Kommittens slutliga förslag innefattade
dock endast en överföring av luftbevakningen. Beträffande luftvär
nets överföring föreslogs ytterligare utredning.
Förslaget sändes på remiss till bland andra försvarsgrenscheferna
och militärbefälhavarna. Chefen för flygvapnet var den ende som
var direkt kritisk till att kommitten inte tagit steget fullt ut, och
förordat ett inordnande även av luftvärnet.43
Mot kommittens betänkligheter anförde Chefen för flygvapnet att:
• utvecklingen gick mot införandet av robotluftvärn,vilket ytterligare
ökade behoven av samordning,
• Chefen för flygvapnet vid sin myndighet var den som bäst kunde
följa utvecklingen av de offensiva vapnen, vilket luftvärnets utveck
ling i sin tur var beroende av.

Vidare påpekades att luftvärnets främsta uppgift var att bekämpa mål
i luften. Dess användning i markstriden fick inte inverka på en för
luftförsvaret lämplig organisation. Avslutningsvis föreslog Chefen för
flygvapnet att en detaljutredning, angående truppslagets organisation
och förvaltning inom ett gemensamt luftförsvar, skulle tillsättas.
Chefen för armen som i sin tur haft remissen ute bl a hos militär
befälhavarna var kritisk till kommittens synpunkter beträffande
luftvärnet.44 Han poängterade särskilt att kommitten i för liten
utsträckning beaktat luftförsvarets huvuduppgift, nämligen under
stödet av markstridskrafterna.
Beträffande luftvärnet framhöll Chefen för armen att det upp
trädde på marken, förflyttades, förlades och stred tillsammans med
armen. Därför ansåg han att det var lika viktigt att truppslaget var
förtroget med markstridskrafternas uppträdande, som med flygets
organisation och taktik. Överföringen avstyrktes, men Chefen för
armen konstaterade också att om luftvärnet i framtiden utrustades
med annan materiel (robotar), skulle frågan komma i ett annat läge.
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Luftvärnsinspektören lämnade sina synpunkter via Chefen för
armen. Han ansåg att en sammanslagning av luftförsvarskompo
nenterna skulle medföra stora fördelar. Samövningsmöjligheterna i
fred skulle avsevärt förbättras och en fastare organisation ktmde
åstadkommas. Inspektören menade dock att en sammanslagning
kanske var större våld än vad nöden krävde och att ett ökat samar
bete med flygvapnet kunde ge motsvarande fördelar.
I statens organisationsnämnds remissyttrande kritiserades kom
mittens synpunkter1 angående luftvärnets eventuella överföring till
den nya försvarsgrenen.45 En jämförelse med kustartilleriets förhål
landen inom marinen gjordes. Nämnden konstaterade att en över
föring av luftvärnet till flygvapnet måste betecknas som ett avgjort
steg tillbaka i utvecklingen. I stället förordades en hårdare koppling
av ansvaret för samtliga stridskrafter till militärbefälhavarna.
I ÖB:s förslag (ÖB-47) förordades ytterligare utredning i frågan.
Försvarsbeslutet 1948 togs utan någon förändring av armeluftvär
nets organisationstillhörighet.
Debatten i fackpressen intensifierades sedan kommitten lämnat
sitt förslag och 1945 års försvarskommittes betänkande blev känt.
Vissa artiklar ägnades åt "kampen" mellan de aktiva luftförsvars
medlen1 jaktflyget och luftvärnet.46 Många luftvärnsofficerare arbe
tade hårt för att visa på truppslagets nuvarande och inte minst
framtida möjligheter i konkurrensen med jaktflyget. Det förekom
också inlägg som direkt berörde en eventuell omorganisation. I
dessa fanns uttryck för de tvivelsmål som vissa företrädare för
truppslaget kände, beträffande det rätta i att tillhöra armen.47 Bland
annat hänvisades till bristande intresse inom övriga armeförband,
för hur luftvärnet kunde och borde utnyttjas.
Skälen till att debatten uppstod på allvar under denna period har
flera förklaringar. Under beredskapsåren kom försvaret att växa
utan samordning mellan försvarsgrenarna. Både politiker och mili
tärer var på det klara med att förändringar skulle komma efter
freden i Europa. Inte minst den mängd utredningar som genomför
des under 1940-talet visade på detta. Under beredskapen hade det
inte funnits tid att fundera på en eventuell omorganisation av
luftvärnet. Samverkansbestämmelser utfärdades dock, för att regle
ra förhållandet mellan luftförsvarskomponenterna.
Flyget fick sitt definitiva genombrott efter kriget. Försvarsgre
nens popularitet innebar att dess företrädare kunde agera offensivt
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i syfte att utveckla och utöka organisationen. Detta tog sig bl a
uttryck i strävanden att inordna armeluftvärnet i flygvapnet.
Handläggningen av vissa frågor inom 1944-1947 års luftförsvars
kommitte tyder på att flygvapnets representanter fick stort gehör för
sina synpunkter. Vid flera tillfällen "anpassade" kommitten sina
delförslag, efter påstötning från Chefen för flygvapnet.48 Sannolikt
berodde detta inkonsekventa agerande på den uppbyggnad av
flygvapnet som pågick vid denna tid. Det förefaller som om det
ibland gick för fort och att det därmed fordrades en del tvära kast för
att klara situationen. I sak är detta inte något märkligt, men med
hänsyn till att det var långt genomarbetade förslag som ändrades/
försköts, framstår anpassningen som styrd av förutsättningarna
inom flygvapnet.
Att kommitten i slutskedet avstod från att förorda luftvärnets
inordnande i flygvapnet, och därigenom gick emot flygvapnets
linje, är lite förvånande. Särskilt som argumentationen i utredning
en, ända fram till slutskedet, var för ett inordnande. Det förefaller
som om antingen de ekonomiska konsekvenserna blivit klarlagda
väldigt sent, eller att försvarsledningen ingripit och påverkat kom
mitten.
Förhållandet att både Chefen för armen och luftvärnsinspektören
uttryckte sig vagt beträffande luftvärnets framtida tillhörighet, tor
de ha uppmuntrat flygvapnets företrädare till nya ansträngningar.
Det framgår också klart att dessa var förvissade om att det endast var
en tidsfråga innan försvarsgrenen "Luftförsvaret" skulle tillkom
ma.49

Luftbevakningen överförs till flygvapnet
Frågan om luftbevakningens inordnande i flygvapnet väcktes på
motsvarande sätt som frågan om inordnandet av luftvärnet. Återi
gen var det erfarenheterna från Tyskland som åberopades.50
Frågan utreddes i huvudsak inom ramen för 1944-1947 års luft
försvarskommitte.
I april 1945, strax innan kommittens preliminära betänkande
presenterades, föreslog Chefen för flygvapnet att den dåvarande
organisationen av luftbevakningenskulle behållas tills vidare. Kom
mitten anslöt sig till detta.51 I det preliminära betänkandet, en månad
senare, var argumenten för överföringen i huvudsak att hänföra till
flygvapnets beroende av luftbevakningen, både i fred och krig.
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Kommitten avstod dock från att rekommendera överföringen av
administrativa skäl. Härmed avsågs de komplikationer som den
skilda territoriella indelningen mellan armen och flygvapnet skulle
ha inneburit.
I mars 1946 presenterade kommitten en kompletterande utred
ning i ärendet. I denna angavs den innevarande organisationens
nackdelar vara:
• bristen på enhetlig ledning i fred och krig,

• avsaknaden av en fast fredsorganisation,
• att luftbevakningsförbanden uppsattes av alla tre försvarsgrenarna,
• att utbildningen inte genomfördes av den försvarsgren som hade
störst intresse av luftbevakningen.

Som motiv för en överföring anfördes att:
• luftbevakningens verksamhet var en förutsättning för jaktflygets
stridsledning,
• krigserfarenheterna klart hade visat betydelsen av en intim samver
kan mellan luftbevakningen och jaktflyget,
• flygvapnet var beroende av luftbevakningen under sina övningar i
fredstid,
• radarorganisationen inom luftbevakningen redan tillhörde flygvapnet,
• utbildningen av luftbevakningens personal skulle förbättras.

Kommitten fann, trots fördelarna, att omorganisationen skulle bli
föromfattande och dyr. Förslaget blev än en gång att luftbevakning
en skulle kvarstå under armens luftvärn, med luftvärnsinspektören
som tillika luftbevakningsinspektör.
Ytterligare utredning i frågan genomfördes under 1946-1947.52 I
kommittens slutliga förslag förordades att luftbevakningen snarast
skulle överföras till flygvapnet, och att en särskild fredsorganisation
skulle införas. Detta skulle genomföras oavsett om luftvärnet kvar
stod inom armen eller inte. Skälen var i stort desamma som i det
preliminära betänkandet och i utredningen från mars 1946. Det
framhölls dock att detvarnödvändigt attsamtidigtbesluta om enny
territoriell indelning, som innebar att militärområden och luftför
svarsområden sammanföll.
Remissinstanserna var överlag positiva till en överföring av
luftbevakningen till flygvapnet. Chefen för flygvapnet framhöll
dock att förutsättningarna var att pengar tillfördes, att den territori157

ella luftförsvarsorganisationen genomfördes och att de praktiska
problemen tills vidare skulle lösas genom försvarsområdesbefälha
varnas försorg.
Överbefälhavarens förslag, som bl a grundades på kommittens
arbete, inlämnades den 31/1 1948.53 Förslaget följde kommittens
rekommendationer. I 1948 års försvarsbeslut fastställdes att luftbe
vakningen skulle överföras från armens luftvärn till flygvapnet.54
Frågan om luftbevakningens inordnande i flygvapnet blev aldrig
lika kontroversiell som frågan om inordnandet av armeluftvärnet
kom att bli. Det främsta skälet var att det fanns en allmän insikt om
flygvapnets ökade behov av luftbevakningen för sin verksamhet,
både i fred och i krig. Dessutom hade överföringen egentligen redan
inletts genom att delar av radarorganisationen kom att inordnas i
flygvapnet 1944. Det är dock intressant att dra parallellen mellan
agerandet i denna fråga och agerandet avseende överföringen av
luftvärnet. När Chefen för flygvapnet i april 1945 föreslog att över
föringen av luftbevakningen skulle anstå tills vidare, kände han
sannolikt till kommittens preliminära betänkande, vilket presente
rades ungefär en månad senare. Det förefaller som om Chefen för
flygvapnet ville förekomma förslaget om en överföring redan i maj
1945. Skälen var sannolikt också i detta fall att hänföra till den
pågående uppbyggnaden inom flygvapnet.

Kustartilleriets luftvärn till armens luftvärn?
Inom ramen för 1944-1947 års luftförsvarskommitte behandlades
frågan första gången vid ett sammanträde i slutet av april 1945. 55
Fördelarna med en överföring angavs vara:
• rationellare utbildning,
• enhetligare utformning och utrustning,
• att försök och införande av ny materiel skulle underlättas.
Nackdelarna ansågs vara att:
• visst luftvärn skulle behöva finnas kvar inom kustartilleriet,
• sjömålsuppgifterna fordrade särskild utbildning.
Kommitten konstaterade att det inte fanns tillräckligt vägande skäl
för en överföring. Avgörande var dels att man inom kustartilleriet
höll på att omorganisera sin luftvärnsutbildning, dels att det inte
skulle gå att flytta över allt dess luftvärn.
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I det preliminära betänkandet, en dryg månad senare, komplette
rade kommitten argumenten, men resultatet blev detsamma. Ett
antal konkreta åtgärder för att samordna verksamheten föreslogs
dock. När kommitten lämnade sitt slutliga förslag, hade Åker
hielmska utredningen" hunnit föreslå att visst luftvärn ur kustartil
leriet skulle överföras till armens luftvärn. Luftförsvarskommitten
anslöt sig då till detta, med förbehållet att ett totalt sett enhetligt
luftförsvar skapades.56
Chefen för marinen var i sin remiss mycket kritisk till "Åker
hielmska utredningen" och därigenom också till luftförsvarskom
mittens förslag. 57 I remissen påpekades att samtliga luftvärnsför
band inom kustartilleriet hade till huvuduppgift att skydda marina
stridskrafter och därigenom borde kvarstå inom organisationen.
Kustartilleriinspektören som i sitt remissyttrande till Akerhielmska
utredningen11 varit positiv till en överföring av sitt luftvärn, hade
enligt Chefen för marinen ändrat uppfattning.
I 1945 års försvarskommitte refererades till Åkerhielmska ut
redningen". Kommitten anslöt sig till utredningens förslag.58
I ÖB:s yttrande över 1945 års försvarskommitte anfördes att en
ytterligare tillsatt utredning i frågan borde avvaktas.59 Intill dess
skulle kustartilleriet, inbegripet sitt luftvärn, kvarstå som ett särskilt
vapenslag inom marinen. Försvarsbeslutet 1948 togs utan att frågan
avgjordes.
Den föreslagna överföringen av kustartilleriets luftvärn blev inte
någon direkt stridsfråga, annat än möjligen inom marinen. Att
frågan överhuvudtaget uppkom hängde samman dels med Åker
hielmska utredningens" förslag, dels med att luftförsvarskommit
ten inte kunde undgå problematiken inom ramen för sitt uppdrag.
Det framstår dock klart, att kommitten betraktade hela frågan som
en bisak. Diskussionen handlade egentligen endast om att totalt sett
rationalisera utbildningsorganisationen inom luftvärnet. Svårighe
ter att bryta arv och traditioner kan också spåras i handläggningen
av frågan.
II

II

II
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Kapitelsammanfattning
Perioden utgjorde den mest expansiva i luftvärnets historia. Trupp
slaget blev genom 1942 års försvarsbeslut självständigt inom armen
och organisationen mångdubblades under beredskapsåren. Flyg159

vapnet genomgick motsvarande utveckling. Luftbevakningen ut
vecklades till en fungerande organisation med nya tekniska hjälp
medel. Jaktflyget tillmättes fortfarande störst betydelse inom luft
försvaret, men kravet på integrering mellan komponenterna ökade
i takt med den tekniska utvecklingen.
Debatten om organisationstillhörigheten blev intensiv och behandlade fyra viktiga områden:
1. Luftvärnet som ett eget truppslag inom armen.

2. Armens luftvärn till flygvapnet.
3. Luftbevakningen från armen till flygvapnet.
4. Kustartilleriets luftvärn till armens luftvärn.

Punkt 2-4 hängde ihop och behandlades främst inom den av ÖB
1944 tillsatta luftförsvarskommitten, som lämnade sitt slutliga för
slag på sommaren 1947.
Det var företrädare för flygvapnet som väckte frågan om ar
meluftvärnets inordnande i sin försvarsgren. De skäl som åberopa
des var främst att hänföra till erfarenheter gjorda vid det tyska
luftförsvaret under inledningen av andra världskriget. Frågan ut
reddes under nästan tre år inom 1944-1947 års luftförsvarskommit
te. När det slutliga förslaget lämnades avstod kommitten från att
rekommendera armeluftvärnets överföring till flygvapnet, trots att
inriktningen i hela utredningen pekat mot detta. De främsta moti
ven var att omorganisationen skulle få för stora praktiska och
ekonomiska konsekvenser. I stället rekommenderades ytterligare
utredning i frågan. Av remissinstanserna var det endast Chefen för
flygvapnet som var direkt negativ till att kommitten inte också
föreslog att armeluftvärnet skulle överföras. I försvarsbeslutet 1948
togs inte ställning i frågan. Ytterligare utredning skulle komma att
genomföras under kommande tioårsperiod.
Luftbevakningsorganisationen överfördes i 1948 års försvarsbe
slut från armen till flygvapnet och en fredsorganisation tillkom.
Avgörandet för beslutet var flygvapnets beroende av luftbevak
ningen både i fred och krig. Ingen av berörda remissinstanser vände
sig emot förslaget.
Frågan om kustartilleriets luftvärn och dess eventuella inordnan
de i armens luftvärn, avgjordes inte under perioden. Trots rekom
mendationer från först "Åkerhielmska utredningen", senare från
luftförsvarskommitten och slutligen från 1945
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te, togs inget beslut 1948. Skälet var sannolikt att ÖB förordade att
avvakta ytterligare utredning i frågan.

Perioden 1949-1960
Inledning
Internationellt fortsatte de relativt osäkra förhållandena. Efter 1948
års försvarsbeslut inriktades det svenska försvaret mot ett tekniskt
utvecklat invasionsförsvar, utformat främst för att möta ett massivt
anfall från öster.
Frågan om luftvärnets organisationstillhörighet präglades av
efterdyningarna av 1944-1947 års luftförsvarskommitte, 1948 års
försvarsbeslut och den tekniska utvecklingen på flyg- och robotsi
dan. Diskussionerna om eventuella svenska atomvapen fick stort
utrymme och undanträngde delvis debatten om luftvärnets tillhö
righet i fredsorganisationen. Huvudfrågan, armens luftvärn till
flygvapnet, behandlades direkt endast av 1954 års luftförsvarsut
redning. I övrigt berördes frågan indirekt genom de utredningar om
avvägningar inom luftförsvaret som inleddes i slutet av perioden.
Inför 1958 års försvarsbeslut och åren därefter framskymtar en
försvarsgrensstrid, om den inbördes fördelningen av anslagen.
Även möjligheterna att genomföra ambitiösa tekniska program var
föremål för konflikter. I detta ingår det som under perioden kanske
var mest intressant, även avseende organisationstillhörighetsfrågan,
nämligen striden om var de kommande luftförsvarsrobotarna skul
le inordnas organisatoriskt.

Aktuell hotbild
Redan i ÖB-47 redovisad�� hotet från atomv1:pnen. I de ynder
perioden förekommande OB utredningarna (OB-54 och OB-57)
framhölls hotet ännu starkare. I ÖB-54 underströks kraven på att
anpassa det svenska försvaret och försvarsplanläggningen till kärn
vapenkrigföring. Betydelsen av flyg- och fjärrvapenanfall samt
möjligheterna att i ett krigs inledningsskede rikta förlamande slag
mot samhället betonades. I konsekvens med detta föreslogs en
satsning främst på luftförsvar, civilförsvar och svenska kärnvapen.60
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I ÖB-57 angavs att luftförsvaret bedömdes få en minskad effekt
vid hemortsförsvaret om en motståndare använde kärnvapen, med
an dess roll i invasionsförsvaret framhölls. Utvecklingen av Sovjet
unionens flyg och robotar hade under andra hälften av 1950-talet
nått så långt att de från tillbakadragna baser kunde nå mål i Sverige.
Detta var skälet till att det offensiva inslaget i luftförsvaret nedtona
des jämfört med ÖB-54.61
I slutet av perioden betonades en ny dimension av hotet mot
stridskrafterna i form av direktsamverkande attackflyg och helikop
trar. Även den bristande förmågan inom luftförsvaret, att bekämpa
de snabba och högtflygande bomb- och störflygplanen, framhölls
som viktig att råda bot på. Konsekvenserna för luftförsvaret ansågs
vara en satsning på luftvärnsrobotar mot mål på de högsta höjderna.
Jaktflyget skulle angripa mål på mellanhöjdsskiktet (upp till ca 13 000
m) och det traditionella luftvärnet avsågs för mål på de lägsta
höjderna (upp till ca 3 000 m).62

Läget vid lufiförsvarskomponenterna
Luftvärnet
Fredsorganisationen bestod 1949 av tre regementen och fyra luft
värnskårer. Dessutom fanns ett batteri ur Lv 3 på Gotland.63 I 1958
års försvarsbeslut drabbades fredsorganisationen av den första
förbandsnedläggningen. Lv 2 i Linköping drogs in av besparings
skäl. Året därpå, i 1959 års riksdag, beslöts att även Lv 1 i Karlsborg
skulle läggas ned. 64 Krigsorganisationen bestod dock i stort oföränd
rad och omfattade totalt ca 300 förband. 65
I ÖB:s förslag 1957 framhölls att stora ansträngningar borde
göras för att få fram luftvärnsrobotar. 66 Avsikten var att de inled
ningsvis skulle ersätta det äldre kanonluftvärnet och senare delar av
jaktflyget. Luftvärnsautomatkanonen ansågs fortfarande utgöra en
viktig del i luftförsvaret och den tidigare beslutade anskaffningen
skulle fullföljas.
Införandet av 48-systemet, innefattande modern teknik, skulle bl a
ge luftvärnet den tidigare saknade mörkerkapaciteten. Luftvärns
system48var dyrt och kom delvis att påverka debattenomarmeluft
värnets organisationstillhörighet.
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Flygvapnet
Även flygvapnet stod inför en ny teknisk utveckling, readriften.
Flygplan 29 "Tunnan" var redan under leverans och från 1956
började flygplan 32 "Lansen" att levereras. Den 50-divisionsorgani
sation som byggts upp av Nordenskiöld fram till mitten av 1950talet reducerades markant efterhand som flygplan med den nya
tekniken infördes.67
Organisationen hade 1958 minskat till 45 divisioner och enligt
1958 års försvarsbeslut skulle minskningen fortgå till 28 divisioner
för jaktflyget. Härtill kom ett antal spanings- och attackflygdivisio
ner. Inom försvarsgrenen fördes också, främst under den senare
delen av perioden, en frän debatt om införandet av luftvärnsrobo
ten. Många inom flygvapnet var emot detta, eftersom det kunde
innebära att en del av jaktflyget skulle komma att organiseras bort.68
Fortfarande ansågs dock jaktflyget utgöra den viktigaste kompo
nenten inom luftförsvaret. Konkurrensen från de kommande luft
värnsrobotarna och attackflyget inom invasionsförsvaret inne
bar dock att dess ställning ifrågasattes mer än tidigare.

Luftbevakningen
Sedan organisationen överförts till flygvapnet 1948 inleddes en
omfattande försökspreiod under 1950-talet. Inledningsvis genom
fördes omorganisation till 1950 års stridslednings- och luftbevak
ningssystem (Stril 50). Nya föreskrifter avseende samordningen
inom luftförsvaret gavs ut och modernare teknik på sambands- och
radarsidan förbättrade successivt luftbevakningens möjligheter,
inom ramen för luftförsvaret. För att hålla jämna steg med den
snabba utvecklingen på flygsidan skulle dock snart ytterligare
moderniseringar bli nödvändiga.69

Organisationstillhörigheten
Allmänt
Intensiteten i debatten nedgick markant under inledningen av 1950talet. Förklaringen var sannolikt en PM från försvarsstaben 1949.7° I
denna konstaterades att det vid överläggningar inom militärled
ningen i april 1949 rådde enighet bland försvarsgrenscheferna om

163

att frågan om luftvärnets inordnande i flygvapnet, inte skulle tas
upp till ytterligare behandling. Vidare fastslogs att frågan om enhet
lig ledning inom luftförsvaret inte heller skulle vara föremål för
ytterligare utredning. Denna sades redan finnas inom den befintliga
luftförsvarsorganisationen, genom att samtliga intressenter var re
presenterade i ledningsorganisationen.
I praktiken skulle det också bli en tids stiltje i debatten. Den fick
dock förnyad kraft i samband med 1954 års luftförsvarsutredning,
vilken egentligen endast skulle utreda luftförsvarsmedlens insats
möjligheter och verkan. 71 Diskussionen fördes sedan vidare i fack
pressen, där många artiklar från mitten av SO-talet behandlade
problematiken inom luftförsvaret. Debatten svängde dock över från
organisationstillhörighet till avvägningen inom luftförsvaret.
Villiga aktörer under perioden var motsvarande de som redovi
sades under föregående period. Nordenskiöld avgick dock som
Chef för flygvapnet 1954 och ersattes av Ljungdahl.

Armens luftvärn till flygvapnet?
I ett förarbete till Chefen för armens förslag angående armens
framtida organisation 1954, uppfattade vissa luftvärnsföreträdare
det som om armeledningen ville göra sig av med truppslaget.72 Detta
hängde ihop med den kostsamma modernisering som genomfördes
inom luftvärnet, vilken bekostades av armens anslag. Hela 25 % av
anslaget för armernateriel skulle åtgå till luftvärnet. Till detta korn
att 75% av förbanden som utbildades inom luftvärnet hade krigs
uppgifter utanför armens direkta intressesfär. I en PM över frågan
upprättad vid armestaben reagerade luftvärnsföreträdare mot den
provokativa utformningen. Vid exempelvis kostnadsredovisningar
fanns en kolumn för armen och en för luftvärnet.
Inom 1954 års luftförsvarsutredning behandlades frågan som
tidigare redovisats, lite vid sidan av uppdraget. 73 Utredarna konsta
terade att det fanns mycket som talade för en enhetlig ledning av alla
luftförsvarsvapen som ingick i hemortens luftförsvar. Förslaget blev
att alla komponenter som ingick i hemortens luftförsvar redan i fred
skulle sammanföras inom flygvapnet. För armeluftvärnets del hade
det inneburit att dess territoriella enheter överförts till flygvapnet.
Problemet med lösningen angavs vara luftvärnets förhållande till
armestridskrafterna.
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Ifackpressen behandlades, under inledningen av perioden, främst
avvägningen inom luftförsvaret.74 I inläggen framkom att det verk
ligen var frågan om en "strid" om inflytandet inom luftförsvaret.
Från mitten av 1950-talet behandlades i huvudsak konsekvenserna
för luftförsvarskomponenterna, vid införandet av robotvapnet.75
Under 1955 förekom dock en artikel i Ny Militär Tidskrift, skriven
av en luftvärnsföreträdare, som konkret behandlade organisations
tillhörigheten.76 Senare under samma år infördes ett bemötande som
också var skrivet av en luftvärnsföreträdare.77 I den förstnämnda
artikeln anfördes argument, mot en organisationsförändring, mot
svarande de som Chefen för armen använt i sin remiss till 1944-1947
års luftförsvarskommitte. En sak framkom dock tydligare, nämligen
att en omorganisation verkligen skulle ha fått stora konsekvenser.
Om armens luftvärn överförts till flygvapnet skulle antalet värn
pliktiga inom flygvapnet ha ökat med 50%. En ordning där endast
luftvärnets territoriella enheter överfördes skulle ha medfört att tre
separata luftvärnsorganisationer funnits inom försvaret. Detta var
enligt författaren orimligt ur ekonomisk synvinkel.
I det ovan nämnda bemötandet anförde författaren att bristen på
enhetlig ledning inom luftförsvaret kunde få värre konsekvenser för
det totala försvaret, än vad bristande enhetlighet mellan armeför
banden och deras luftvärn skulle kunna få.

Mark- och luftmålsutredningarna
Med början 1958 genomfördes inom försvaret omfattande studier
för att få underlag för vapensystemutformning och anskaffning.
Studierna benämndes MUR, SUR och LUR-, dvs mark-, sjö- och
luftmålsutredning.78 Ur föreliggande utrednings synpunkt är det
MUR och LUR som är av intresse, främst i samband med debatten
om införandet av luftvärnsroboten inom luftförsvaret.
Inom LUR-58 presenterades en jämförande studie av utländska
luftvärnsrobotsystem och jaktflyg. Resultatet blev att både jaktflyg
och luftvärnsrobotar ansågs ha sin givna plats i luftförsvaret.79 De
robotsystem som jämfördes var Hawk, Bloodhound och Bomarc.
Eftersom luftförsvarets svaghet främst var inom de lägre höjdskik
ten, förordade utredningen en omedelbar anskaffning av Hawk.
Medel skulle också avsättas för anskaffning av antingen Blood
hound eller Bomarc. Hawksystemet studerades också inom MUR.
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Armens företrädare var efter en del tvekan, främst ekonomiskt
betingad, positiva till anskaffningen.80
Ur försvarsgrenssynpunkt fanns det egentligen två läger i robot
frågan. Armen förespråkade Hawksystemet och dess användning
främst för skyddet av pansarbrigaderna i Skåne. Flygvapnetvar mer
intresserade av lång- och högtskjutande system och förordade där
för Bomarc eller Bloodhound. Båda skulle kunna kompensera jak
tens svaghet på de högsta höjderna. Bomarc var ett amerikanskt
system som hade betydligt längre räckvidd än både Bloodhound
och Hawk. Systemet kunde utnyttjas som kärnvapenbärare och
räckvidden medgav insatser mot exempelvis Sovjetunionens västra
delar längs Östersjön. Flygvapnet drev länge Bomarc som det främ
sta robotsystemet, vilket är logiskt kopplat till försvarsgrenens
inställning till svenska kärnvapen. Om systemet inköpts torde det
ha inordnats i flygvapnet och om Sverige anskaffat kärnvapen hade
flygvapnet haft ett gott utgångsläge för att få även dessa till sin
organisation. Detta är den troligaste förklaringen till att Bomarc stod
högst på flygvapnet:s "önskelista" avseende robotvapnet.
Den 19 maj 1959 inkom en PM från Chefen för flygvapnet till
försvarsstaben.81 I denna argumenterades för ett ställningstagande
till luftvärnet, eller delar av dess, inordnande i flygvapnet. Flygva
penchefen var kritisk till att ingen utredning i frågan kommit till
stånd under senare tid och menade att situationen var akut. Under
lag saknades för att bedöma hur vissa organisatoriska problem
lämpligast borde lösas för att samordna verksamheten mellan flyg
vapnet och luftvärnet. En logisk utveckling vore att övergå till
funktionsvist ansvar för verksamheten, såväl i fred som i krig. Det
framhölls vidare att kommande avvägningar av underfunktioner
inom försvarsfunktionerna skulle underlättas. Därefter anfördes att
eftersom ÖB gett utvecklingsansvaret för luftvärnsroboten till flyg
vapnet, borde detta vara ett första steg i sammanförandet av luftvär
net med flygvapnet. Med hänvisning till LUR-58 och dess slutsats
om att både jaktflyg och luftvärnrobotar behövdes i framtiden,
hävdade Chefen för flygvapnet att det var ogörligt att reducera
jaktflyget. Avslutningsvis anförde Chefen för flygvapnet att han
efter samråd med Chefen för armen, föreslog att frågan om luftvär
nets inordnande i flygvapnet snarast möjligt borde utredas. Utred
ningen skulle imiktas mot att klarlägga hur luftvärnsrobotförban
den smidigast skulle inordnas i organisationen.
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Ovan nämnda PM resulterade i en remiss från försvarsstaben som
utsändes till försvarsgrenscheferna.82 I denna konstaterades att det
ännu inte förelåg tillräckligt underlag för ett ställningstagande till
luftvärnets eventuella överföring till flygvapnet. Målsättningen för
luftförsvaret skulle först klargöras inom ramen för hela försvaret.
Det poängterades också att vårt försvars ekonomiska ramar satte en
övre gräns för vårt luftförsvar och dess målsättning. Beträffande
luftförsvarets operativa ledning framhöll försvarsstabschefen att en
enhetlig sådan redan fanns. Den centrala ledningen utövades inom
högkvarteret och stridsledningen sköttes regionalt från respektive
luftförsvarscentral. Härav borde enligt remissen, en kommande
utredning i stället inriktas mot att klarlägga hur ledningen av
luftvärnsrobotförbanden skulle inlemmas i det befintliga systemet.
Under perioden fattades inga beslut avseende luftvärnets organi
sations tillhörighet i fred. Under 1959 och 1960 begärde dock ÖB
särskild utredning i frågan, genom berörda försvarsgrenschefers
försorg. Svar kom att avges inom LUR och MUR i början av 1960talet.
Chefen för flygvapnet arJörde i sin PM 1959, att det vore logiskt
att övergå till försvarsfunktionsvist ansvar i framtiden. Kopplat till
ambitionen att inordna åtminstone det territoriella luftvärnet i
flygvapnet och att Chefen för flygvapnet fått utvecklingsuppdraget
för luftvärnsroboten, skulle en sådan ordning innebära stor hand
lingsfrihet inom flygvapnet. Eftersom många inom försvarsgrenen
såg ett hot i de kommande luftvärnsrobotama är det inte otänkbart
att det traditionella 1uftvärneti en sådan organisation fått s tå tillbaka
för utvecklingen av flyget. Chefen för flygvapnet avslutade sin PM
med att anföra att han efter samråd med Chefen för armen föreslog
en utredning i frågan om luftvärnets framtid. Detta tyder på att
armeledningen ännu 1959 inte var främmande för en överföring av
åtminstone delar av luftvärnet till flygvapnet.
En skillnad i uppfattning om vilken betvingelsemetod som snab
bast kunde leda till kollaps av svenskt försvar för märkbar mellan
flyg- och den övriga försvarsledningen. Företrädare inom flygvap
net hävdade fortfarande att en fientlig bekämpning av hemorten var
det farligaste på kort sikt. Denna skillnad i uppfattning var sannolikt
en bidragande orsak till debatten i avvägningsfrågan och därmed
också till frågan om var åtminstone det territoriella luftvärnet orga
nisatoriskt skulle inordnas.83
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Kapitelsammanfattning
Den tekniska utvecklingen betydde mycket för luftförsvarskompo
nenterna, men samtidigt inverkade den på kostnadsutvecklingen.
Följden blev bl a att en del reduceringar i freds- och krigsorganisa
tionen blev nödvändiga. Teknikutvecklingen föranledde också en
del kontroverser. För flygvapnets del innebar den en intern strid öm
luftvärnsrobotens och jaktflygets inbördes förhållanden i framti
den. Inom armen uppstod vissa motsättningar i samband med
moderniseringen av luftvärnet.
Armeluftvärnets tillhörighet i fredsorganisationen behandlades i
huvudsak inom 1954 års luftförsvarsutredning, fackpressen och en
PM från Chefen för flygvapnet. Skälet till att debatten uteblev under
inledningen av perioden förklaras sannolikt av den PM som utsän
des från försvarsstaben 1949. I denna framhölls att enighet rådde
inom försvarsledningen, inbegripet försvarsgrenscheferna, om att
tillhörighetsfrågan var utagerad. I 1954 års luftförsvarsutredning
redovisades fördelarna med att överföra det territoriella luftvärnet
till flygvapnet. Den största fördelen ansågs vara att en enhetlig
ledning av alla luftförsvarsvapeninom hemortens luftförsvar skulle
kunna åstadkommas.
Mot slutet av perioden inleddes utredningarna MUR och LUR. I
dessa studerades bl a de kommande robotvapnen och deras kopp
ling till det övriga luftförsvaret. Med hänvisning till LU-58 gjorde
Chefen för flygvapnet 1959 en framställan om att luftvärnet eller
delar därav skulle inordnas i flygvapnet. Chefen flygvapnet fram
höll, att ansvaret borde ligga på försvarsfunktioner snarare än på
försvarsgrenar. Detta skulle underlätta långsiktig planering och
kommande avvägningar. Flygvapenchefen menade att läget var
akut och föreslog en omedelbart utredning av frågan. Från försvars
stabens sida framhölls dock att en enhetlig ledning av luftförsvaret
redan fanns och att en del pågående utredningar måste bli klara
innan frågan kunde drivas vidare. Det poängterades också att det
fanns en övre gräns för vad luftförsvaret fick kosta och att dess
målsättning måste kopplas till målsäth1ingen för totalförsvaret.
Under denna period omfattade debatten om organisationstillhö
righeten i fred endast armeluftvärnets eventuella inordnade i flyg
vapnet. En tyngdpunktsförskjutning mot att det främst avsåg det
territoriella luftvärnet var märkbar. Debatten om inordnandet av de
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kommande robotsystemen hade dock uppstått och lösningen av
denna fråga skulle senare bidra till att diskussionerna om luftvär
nets organisationstillhörighet i fred avtog.

Perioden 1961-1970
Inledning
De internationella förhållandena var fortfarande till och från insta
bila. Trots detta höjdes röster för reduceringar inom det svenska
försvaret från slutet av 1950-talet.
Debatten om svenska kärnvapen svängde under 1960-talet. Ännu
i ÖB-62 framhölls en "handlingsfrihetslinje", dock inte helt utan
motsättningar. Denna gång var det flygvapnet som bromsade och
som därigenom helt ändrat ståndpunkt i frågan. 84
Avseende armeluftvärnets organisationstillhörighet i fred, kom
frågan att behandlas indirekt inom MUR och LUR. Fortfarande var
tendensen från föregående period densamma. Debatten behandla
de främst avvägningen inom luftförsvaret. Inom LFU-67 avgavs
konkreta rekommendationer beträffande luftförsvarets framtid.
Avgörandet i robotfrågan, LFU-67 rekommendationer och den ef
terhand förbättrade ledningsorganisationen inom luftförsvaret bi
drog under perioden till att debatten om luftvärnets tillhörighet i
fredsorganisationen i stort upphörde.

Aktuell hotbild
Nedtoningen av hotet mot det civila samhället fortsatte och terror
anfall ansågs överhuvudtaget inte längre troligt. En tyngdpunkts
förskjutning mot invasionsförsvar var tydlig.85
Det framhölls vara mer sannolikt att fienden använde attackflyg,
än ballistiska robotar, för att bekämpa våra stridskrafter. En beto
ning av hotet från luften till låga eller måttliga höjder (<12 000 m) var
märkbar. Skälen till nedtoningen av terroranfallet som hot, angavs
vara eskalationsrisken och terrorbalansen. Hotet från de högsta
höjderna ansågs ha nedgått p g a att målen vid denna tid i större
utsträckning utgjordes av markstridskrafterna, vilket krävde större
precision vid anfallen.
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Konsekvenserna för luftförsvaret framhölls vara att såsom en
komponent i invasionsförsvaret skapa gynnsamma förutsättningar
för de övriga stridskrafterna att verka. Hotet i framtiden ansågs
komma att utgöras av snabba bomb-, attack- och transportflygplan,
vilka kunde framföras på låg eller lägsta höjd. 86

Läget vid lufiförsvarskomponenterna
Luftvärnet
Fredsorganisationen enligt 1958 års försvarsbeslut var i stort sett
intagen 1963. Lv 1 och Lv 2 var nedlagda. Den ur Lv 3 på Gotland
detascherade enheten hade blivit självständig och övertagit beteck
ningen Lv 2. Lv 3 fanns numera i Norrtälje. I krigsorganisationen
indelades luftvärnet i fält- och lokalförsvarsförband. Fältförbanden
bestod av luftvärnsbataljoner med 48-systemet inom kårer och
fördelningars ram och brigadluftvärnskompanier beväpnade med
20 mm luftvärnsautomatkanon i våra brigader. Huvuduppgiften
var att skydda de i invasionsförsvaret ingående enheterna, ur såväl
armen som flygvapnet. Lokalförsvarsförbanden hade uppgifter i
huvudsak inom territorialförsvaret.
Flygvapnet
De i 1958 års försvarsbeslut fastlagda reduceringarna av försvars
grenen var i stort genomförda 1962.87 Försök med Bloodhoundsys
temet genomfördes gemensamt av flygvapnet och armen. Dessa
kom igång under 1960, för att 1962 i stort sett vara avslutade. 88 I
övrigt var det grunderna för införandet av Viggensystemet som
upptog huvudintresset inom försvarsgrenen.
Luftbevakningen
Stril SO-systemet kunde i sin ursprungliga form inte motsvara flyg
och teleteknikens snabba framsteg. Ett nytt system, stril-60 anskaf
fades. I detta skedde måldatainsamling och presentation till övervä
gande del på elektronisk väg. Bearbetningen sköttes av en dator.
Systemet började införas i östra och södra delen av landet, under
inledningen av 1960-talet. Samtidigt inrättades befattningar för
luftvärnsofficerare vid sektorstaberna.89 Tillsammans med bland
annat införandet av ett nytt reglemente bidrog detta till att samord
ningen inom luftförsvaret successivt förbättrades.
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Organisationstillhörigheten
Allmänt
Förändringen av organisationen i de centrala staberna som skedde
i början av 1960-talet innebar en centralisering av operationsavdel
ningarna från försvarsgrensstaberna till försvarsstaben. Härigenom
kom ÖB-ämbetet och försvarsstabens ställning att stärkas. Detta
innebar att en bättre samordnad huvudaktör hade skapats. 90 I övrigt
var det fortfarande försvarsgrensstaberna, luftvärnsinspektören och
utredarna inom MUR och LUR som utgjorde deviktigastenaktörerna.
Avgörandet i robotfrågan
Förutsättningar för införandet av robotförband i det svenska luftför
svaret hade studerats under lång tid. Mot slutet av 1950-talet närma
de sig ett avgörande. Det rådde enighet om att systemen behövdes
som ett komplement till det befintliga luftförsvaret. Avsikten var att
dessa efterhand skulle kunna ersätta dels det äldre kanonluftvärnet,
dels delar av jaktflyget. Inom flygvapnet och armen rådde olika
uppfattning om i vilken försvarsgren systemen skulle inordnas. Det
var något av en kapplöpning om tekniken, kopplad till organisa
tionstillhörighetsfrågan, som pågick i slutet av 50- och böijan av 60talet.
Vid årsskiftet 1960 / 61 fattades beslut om inköp av en Hawkbatal
jon från USA.91 Bakgrunden var det ökade hotet av attackanfall mot
våra markstridskrafter.
Under våren 1961 föreslog Chefen för flygvapnet anskaffning av
Bloodhoundsystemet. Redan på våren 1960 hade Chefen för flyg
vapnet föreslagit inköp av Bomarc, vilket dock inte biträddes av
ÖB.92 Armeledningen var kritisk till att inte pengar satsades på bl a
fler enheter av Hawksystemet i stället. Chefen för armen ansåg
också att Hawk förordats av pågående utredningar.93 Vid ett prin
cipbeslut i juni 1961 föreslogs i utredningsledningen att Blood
houndsystemet skulle inköpas och inordnas i flygvapnet.94 De främ
sta motiven var dels systemets förmåga att nå mål ovanför jaktens
verkansområde, dels att införandet var ett första steg mot att ersätta
en del av jaktflyget. Till protokollet togs att Chefen för armen
meddelat tveksamhet till om inte anskaffningen i stället borde av
sett Hawksystemet. Redan i slutet av juni bemyndigades Chefen för
flygvapnet att inköpa systemet från England.95
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I ÖB-62 angavs att jaktflyget skulle komma att minska kvantita
tivt, samtidigt som ett första steg togs mot att ersätta och komplet
tera det med luftvärnsrobotar. 96 1 ÖB-65 framhölls dock att jaktflyget
var det mest lönsamma ytförsvaret inom huvuddelen av landet och
det enda systemet för incidentberedskap och neutralitetsvakt inom
luftförsvaret. Därför skulle jaktflyget förbli huvudkomponenten
inom det svenska luftförsvaret, trots att en ytterligare minskning
under slutet av 60-talet beslutats i 1963 års försvarsbeslut.97
Det framhölls också att luftförsvarsfrågan under en följd av år
ägnats särskild uppmärksamhet och främst omfattat avvägningen
mellan jaktflygplan och luftvärnsrobotar. Överbefälhavaren fast
slog att det mest stridsekonomiska sättet att lösa uppgifterna inom
luftförsvaret inom överskådlig tid var genom en kombination av
jaktflyg, luftvärnsrobotar och eldrörsluftvärn.98
Inom flygvapnet ändrades ståndpunkten i kärnvapenfrågan i
början av 1960-talet. Detta förklaras närmast av att Bomarcsystemet
fått ett "politiskt nej". Härigenom försvann möjligheten för för
svarsgrenen att nå både ett inordnande av delar av luftvärnet och
eventuella kärnvapen i sin organisation. Sannolikt bidrog också för
dyringen av Viggenprojektet som var i sin linda till att företrädarna
inom flygvapnet var tvungna att välja en huvudinriktning för framti
den. Det vill säga en satsning på flyget i sig och ett eventuellt inordnan
de av det territoriella luftvärnet, inklusive luftvärnsrobotarna.
Hawksystemet blev det som först inköptes, vilket var logiskt med
hänsyn till resultaten av LUR och MUR. Däremot är det lite förvå
nande att Chefen för flygvapnet också var positiv till köpet.99 Sanno
likt hängde detta samman med att flygvapenföreträdarna, ännu i
början av 60-talet räknade med att det territoriella luftvärnet och
luftvärnsrobotförbanden skulle komma att inordnas i flygvapnet.

Luftfdrsvarsutredning -67
LFU-67 tillsattes som en följd av det s k ÖB-svaret 67. 100 I detta
anmälde att den tidigare grundsynen som redovisats i ÖB-65 i allt
väsentligt borde gälla, men att ytterligare studier inom luftförsva
rets område fordrades. Utredningen arbetade i drygt två år och
presenterade sina förslag och rekommendationer den 16 /21970. Ur
föreliggande utrednings synpunkt är LFU-67 intressant, främst på
grund av den "uppdelning" av ansvaret inom luftförsvaret och den
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koppling av luftvärnets förhållande till markstridskrafterna som
gjordes.
I utredningen konstaterades att båda komponenterna inom det
aktiva luftförsvaret behövdes. Som stöd erfordrades stridslednings
och luftbevakningssystemet. Jaktflyget skulle främst verka under
ett förbekämpningsskede medan närluftvärnets huvuduppgift blev
skyddet av armestridskrafterna, sedan invasionen skett. Rekom
mendationerna avseende jaktflyget innebar att Viggen skulle väljas
och antalet divisioner avsågs dimensioneras främst för att kunna
verka under ett förbekämpningsskede. För luftvärnets del framhölls
att Hawksystemet skulle modifieras, Bloodhoundsystemet succes
sivt avvecklas och robotsystem 70 väljas som närluftvärnssystem.
Antalet luftvärnsförband skulle dimensioneras efter övriga strids
krafters omfattning och viktiga skyddsföremål inom totalförsvaret.
Bloodhound kom sedermera att avvecklas under 1970-talet. De
främsta skälen var att hänföra till den förändrade synen på hotbil
den och den försämrade ekonomin inom försvaret.
Att debatten om armeluftvärnets tillhörighet i fredsorganisatio
nen i stort upphörde under perioden har flera förklaringar. Vissa av
dem hänförs till en utveckling som startade redan under SO-talet:
1. Den med tiden försämrade försvarsekonomin medgav inte att en
omfattande omorganisation kunde genomföras.
2. Utvecklingen av ledningsorganisationen och teknikutvecklingen
medförde att samordning kunde ske även över försvarsgrensgrän
sema.
3. Robotfrågan avgjordes så att försvarsgrenarna fick vardera ett sys
tem.
4. I ÖB-65 framhölls åtminstone indirekt att den rådande organisatio
nen inom luftförsvaret skulle bestå även i framtiden.
5. Genom rekommendationerna i LFU-67 skedde en uppdelning av
ansvaret inom luftförsvaret. Luftvärnets koppling till markstrids
kraftema, inom ramen för invasionsförsvaret, blev ännu tydligare.

Kapitelsammanfattning
Under perioden kom den sedan lång tid pågående debatten om
luftvärnets organisationstillhörighet i fred i stort att upphöra. De
batten fördes i huvudsak indirekt genom den koppling till inord173

nandet av de kommande luftvärnsrobotförbanden som frågan hade.
Robotfrågan avgjordes efter utredningar inom MUR och LUR.
Beslutet om anskaffning av Hawksystemet rådde det enighet om,
men inordnandet i armen var omtvistat. Skälen till att armen fick
systemet var främst att de befintliga automatkanonsystemen behöv
de kompletteras för skyddet av pansarförbanden i Skåne. Att Blood
houndsystemet senare anskaffades och inordnades i flygvapnet var
logiskt med hänsyn till resultaten av LUR. Det främsta skälet till
anskaffningen var att hänföra till hotet från bomb- och störtflygplan
på höjder ovanför jaktens räckvidd. Chefen för armens kritik av
köpet av Bloodhound grundar sig på utredningsresultat från MUR,
där Hawksystemet framhållits före Bloodhound.
Genom ÖB-62, ÖB-65 och LFU-67 framställdes ordningen inom
luftförsvaret tydligare än tidigare. Båda de aktiva luftförsvarskom
ponenterna kunde finna stora uppgifter för framtiden. Utveckling
en av ledningssystemet innebar att en fungerande organisation och
en helhetssyn inom luftförsvaret hade åstadkommits. Detta utgjor
de grunden till att den länge omtvistade organisationstillhörig
hetsfrågan ficksinlösningutan attnågot formelltbeslutavgjortfrågan.
Sammanhang mellan händelser-hotbild-ekonomi och intensitet i debatten

Hotbildsförändri11g11r

Intensitet i debatten

""''

-------------
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Tid
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•FV blir en
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CFV PM
1959
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Bloodhound
1962

Anm: - Lägg märke till sambandet mellan intensiteten i debatten och likviditetskrisen inom försvaret.
- Efterhand har hotet från luften svängt över mot stridskrafterna, vilket också krävt att lv avdelats för skydd av
dessa i allt större utsträckning. Detta har inneburit att lv efterhand knutits hårdare till armen.
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Sammanfattning
Luftvärnet tillkom genom 1925 års försvarsbeslut, och inordnades
organisatoriskt i armens artilleri. Skälen till detta var både praktiskt
och ekonomiskt betingade. Mot bakgrund av det ökade hotet i vårt
närområde under slutet av 1930-talet utökades försvarets organisa
tion påtagligt. För luftvärnets del innebar detta avsevärt större
uppgifter, vilket i 1942 års försvarsbeslut ledde till att truppslaget
blev självständigt inom armen.
Under perioden från ca 1940 till 1970 har luftvärnets organisa
tionstillhörighet i fred debatterats med varierande intensitet.
Det är särskilt tre organisatoriska förändringar som debatterats:
1. Kustartilleriets luftvärn till armens luftvärn.
2. Luftbevakningen från armen till flygvapnet.
3. Armeluftvärnet till flygvapnet.

Kustartilleriets luftvärn till armens luftvärn
Överföring av kustartilleriets luftvärn till armens luftvärn har de
batterats till och från under efterkrigstiden. Första gången frågan
behandlades var inom den av ÖB 1946 tillsatta "Åkerhielmska
utredningen", som hade att utreda kustartilleriets framtid inom
försvaret. Utredarna föreslog att huvuddelen av kustartilleriets
luftvärn skulle överföras till armens luftvärn. I 1944-1947 års luft
försvarskommitte behandlades också frågan inom ramen för utred
ningsuppdraget. Kommitten anslöt sig till "Åkerhielmska utred
ningens" förslag, med förbehållet att det totalt sett skapades ett
enhetligt luftförsvar.
Hela frågan har egentligen föranletts av strävandet att rationali
sera luftvärnsorganisationen inom försvaret, men inget konkret har
hänt. Överbefälhavaren föreslog inför 1948 års försvarsbeslut att
kustartilleriets luftvärn tills vidare skulle kvarstå inom vapenslaget
och att ytterligare utredning skulle avvaktas. Frågan har därefter
utretts ytterligare utan att någon organisatorisk förändring kommit
till stånd.
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Skälen till att det inte blivit någon organisatorisk förändring var
sannolikt:
• att det praktiskt och ekonomiskt visat sig ha marginell betydelse,
'" svårigheten att bryta arv och traditioner,
• den koppling till den marina verksamheten som kustartilleriet trots
allt har.

Luftbevakningen överförs till flygvapnet
Frågan om luftbevakningens överföring till flygvapnet uppstod
mot bakgrund av den tekniska utvecklingen som innebar större
räckvidder och kortare omloppstider för motståndarens flyg. Sam
tidigt medgav radar- och teletekniken att vår jakt kunde stridsledas
från marken via stridslednings- och luftbevakningsorganisationen.
De förkortade omloppstiderna innebar att organisationen behövde
fungera redan i fred. Frågan utreddes inom den 1944 tillsatta luftför
svarskommitten som i det slutliga förslaget 1947 rekommenderade
en omedelbar överföring av luftbevakningen till flygvapnet. Det
viktigaste motivet var att luftbevakningen var en förutsättning för
jaktflygets verksamhet, både i fred och i krig. I 1948 års försvarsbe
slut överfördes organisationen från armens luftvärn till flygvapnet
och en fredsorganisation tillkom.

Armeluftvärnet till flygvapnet
Armeluftvärnets eventuella överföring till flygvapnet var den fråga
som dominerade debatten, under den tid som utredningen omfat
tar. Under åren fram till i början av 1940-talet förekom dock denna
debatt i mycket begränsad omfattning. Detta berodde främst på att
både flygvapnet och luftvärnet var nybildade och hade fullt upp
med att var och en för sig bygga upp respektive organisation. I
slutskedet av beredskapen, startade debatten på allvar. Bakgrunden
var erfarenheterna från den egna verksamheten och de utländska
krigserfarenheterna som kom oss till del.
ÖB tillsatte 1944 en luftförsvarskommitte som lämnade sitt slutliga
förslag 1947. Uppdraget var att utreda hur en enhetlig ledning av
luftförsvarets skilda delar skulle kunna åstadkommas.
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Bakgrunden var:
• teknikutvecklingen på flyg- och vapenområdet,
• hotbildsförändringen som innebar ett större hot från luften även mot
stridskrafterna.

Kommittens arbete pekade länge mot ett förslag som skulle ha
inkluderat en överföring av armens luftvärn till flygvapnet.
De viktigaste motiven för detta var:
• bättre samordning genom gemensam ledning i fred och krig,
• bättre utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Avgörandet för att kommitten avstod från att föreslå en överföring
var att:
• omorganisationen skulle bli för omfattande och dyr,
• armeluftvärnets samordning med markstridskrafterna skulle för
sämras.

Försvarsbeslutet 1948 innebar ingen organisatorisk förändring för
armeluftvärnet i detta avseende.
De övriga tillfällena då armeluftvärnets organisationstillhörighet
i fred livligt debatterades, var under SO-talets senare hälft och i
början av 60-talet. Denna debatt handlade i huvudsak om en över
föring av det territoriella luftvärnet, inklusive de kommande luft
värnsrobotförbanden. Debatten föranleddes bl a av att 1954 års
luftförsvarsutredning, vid sidan av sitt uppdrag, ägnat sig åt orga
nisationsfrågan. Utredarna ansåg att alla komponenter inom he
mortens luftförsvar skulle sammanföras inom flygvapnet. Motivet
var även då att det skulle gagna den enhetliga ledningen i fred och
krig. Chefen för flygvapnet gjorde en ansträngning i samma syfte
1959. I form av en PM till försvarsstaben motiverades varför åtmins
tone de territoriella enheterna ur armens luftvärn skulle överföras
till flygvapnet. Den enhetliga ledningen och möjligheterna till rikti
ga avvägningar inom luftförsvaret utgjorde de viktigaste motiven.
Hela denna debatt hängde samman med den tekniska utvecklingen,
inom främst flyg- och robotområdet. I fackpressen fördes emellanåt
en frän debatt, där både luftvärns- och flygvapenföreträdare gjorde
sitt bästa, för att hävda respektive systems förtjänster.
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Varför överfördes inte armeluftvärnet till flygvapnet vid något av
de försvarsbeslut som fattades under perioden, efter andra världs
kriget?
Följande skäl synes rimliga:
1. Flygvapnet var exempelvis 1948 knappast förberett på en omfat
tande omorganisation, med hänsyn till den egna expansionen.
Förändringen hade krävt att huvuddelen av luftvärnets officerare
följt med, vilket inte kan ha gått att förutsäga, även om det fanns
missnöje inom organisationen.
2. Motståndet från armeföreträdarna över tiden, även om det ibland
var diffust. Det förefaller som om dessa inte litade på att luftvärns
skyddet av markstridskrafterna skulle tillgodoses, om armeluft
värnet överfördes till flygvapnet.
3. Den efter 1948 skiljaktiga uppfattningen om vilken betvingelse
metod som Sverige var mest sårbar inför. Inom flygvapnet betrak
tades hemortsbekämpningen som det allvarligaste hotet, medan
i stort sett hela det övriga försvaret inriktades mot invasionsför
svar.
4. Inom försvarsledningen måste den över tiden rådande organisa
tionen ha ansetts vara den lämpligaste. Vid två tillfällen, 1949 och
1959, har försvarsstaben i direkt anslutning till pågående debatt,
på ett bestämt sätt tagit avstånd från förslagen om att överföra
hela eller delar av armeluftvärnet till flygvapnet. Skälen till
agerandet har utredaren inte kunnat finna. Möjligen var/ är det så
att arv och traditioner är svårare att bryta upp än vad man
vanligen föreställer sig. Naturligtvis kan det också i stor utsträck
ning ha berott på styrningen till invasionsförsvaret och den
kraftsamling av bl a luftvärn, som krävdes för skyddet av mark
stridskrafterna. I ÖB-utredningarna under 60-talet och genom
LFU-67 framställdes också den rådande organisationen som den
lämpligaste.
5. Det är tänkbart att agerandet varit rent ekonomiskt betingat.
Eftersom luftvärnet en gång inordnats i armen har vi inte haft råd
att ändra på detta. Inordnandet av Bloodhound i flygvapnet kan
ses som ett tecken på detta, även om det också var andra skäl än
rent ekonomiska som bidrog till att systemet avvecklades ganska
snart.
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6. Den efterhand moderniserade ledningsorganisationen och tek
nikutvecklingen som innebar att erforderlig samordning kunde
ske, trots att inte jaktflyget och luftvärnet fanns inom samma
försvarsgren.
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Luftvämsrobot 68
Peter Wretman

Inledning
Bakgrund
Införandet av luftvärnsrobotar i det svenska försvaret diskuterades
redan i slutet av 1940-talet. Luftvärnsrobotfrågan togs upp i de så
kallade ÖB-utredningarna under 1950-talet. I utredningarna sades
bland annat att luftvärnsrobotar skulle anskaffas som komplement
till jaktflyget och senare eventuellt ersätta delar av detsamma.
Försvaret genomförde i slutet av 1950-talet och början av 1960talet omfattande studier för att skapa underlag för utformning
och anskaffning av olika vapensystem. Studierna som benämndes
mark-, sjö- och luftmålsutredning utfördes i samverkan mellan
försvarsgrenarna.
Markmålsutredningen leddes av armen och luftmålsutredningen
av flygvapnet. Båda utredningarnastuderade luftvärnsrobotar. Trots
samarbete i den gemensamma utredningsorganisationen kom för
svaret att anskaffa två olika luftvärnsrobotsystem - luftvärnsrobot
Hawk (Rb 67) till armen och Bloodhound II (Rb 68) till flygvapnet.
Bloodhound levererades till flygvapnet åren 1963-65. Redan i
slutet av 1960-talet diskuterades att lägga ner luftvärnsrobotsys
tem 68 och i början av 1970-talet fattades beslut om nedläggning.
Avvecklingen kom att ske stegvis och 1978 drogs de sista enheterna
in.
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Denna studie syftar till att klarlägga:
- vilken luftförsvarsdoktrin och/ eller andra skäl som låg till grund för
anskaffning av luftvärnsrobotsystem till flygvapnet,
- skälen till att olika luftvärnsrobotsystem anskaffades till armen och
flygvapnet,
skälen till att luftvärnsrobotsystem 68 lades ner.
Följande delfrågor behandlas:
- bakgrunden till att studien för utformning och anskaffning av vapen
system tillsattes,
- ÖB direktiv och styrning inför och under studien,
- armens och flygvapnets utredningsarbete och -förslag till anskaffning av luftvärnsrobotsystem,
- orsaker till att olika vapensystem valdes,
- översiktlig presentation av luftvärnsrobotsystem 68,
- orsaker till avveckling av luftvämsrobotsystem 68.
Tyngdpunkt läggs på att klarlägga skälen till att flygvapnet anskaf
fade eget luftvärnsrobotsystem och till att robotsystemet senare
lades ner.

Litteratur och källor
Litteratur
Den internationella utvecklingen av luftvärnsrobotar beskrivs bäst
i boken Anti-Aircraft. A history af air defence (London 1978) av Ian V
Hogg.
Robot 68 omnämns kortfattat av Gösta Norrbohm i några avsnitt
i boken Attflyga är att leva (1975). I Luftvärnets historia (1980) beskrivs
luftvärnsrobot 68 i ett avsnitt, författat av Bror Larsson. Avsnittet
saknar notapparat men av käll- och litteraturhänvisning framgår att
författaren haft tillgång till arkivmaterial från den aktuella tiden. Det
bevingade verket. Svenskmilitärfiygteknik ochmateriel under 50 år (1986)
behandlar i ett kapitel den svenska robotutveckling och berör kort
fattat anskaffningen av luftvärnsrobot 68. Arbetet är delvis av
memoarkaraktär men lämnar sakuppgifter som torde vara baserade
på arkivhandlingar. Luftvärnsrobot 68 behandlas i F 8:s och F 10:s
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flottiljhistorik. Om rb 68 vid F 8, berättar P A Perming i ett avsnitt i
Kungl Sveaflygflottilj, F 8, 1938-1973 (1973). Epoken med robot 68 vid
F 10 och robotsystemets historia behandlas översiktligt i boken
Skånska flygflottiljen 50 år (1990). Detta är den enda litteratur som
beskriver ämnet. Ingen av arbetena har ingående sökt klarlägga
denna utrednings frågeställningar.
Luftförsvarets inriktning och utformning under 1940 och 1950talen behandlas i Vårtframtidaförsvar (1947),Alltjämt ett starktförsvar
(1954) och ÖB-utredningarna 1957 (1957). Arbetena innehåller öppna
uppgifter om försvarsutredningarna och var partsinlagor i försvars
debatten.
Svenskt luftförsvar i framtiden (1970) beskriver luftförsvarsutred
ningen 1967, ställningstaganden och rekommendationer. Boken var
en partsinlaga i försvarsdebatten rörande frågor om luftförsvaret.

Källor
Studien bygger i huvudsak på otryckt material förvarat i Krigs
arkivet(KrA) och i flygstabens arkiv.
På Krigsarkivet förvarade hemliga arkiv från försvarsstaben(Fst)
och armestaben(Ast) har utnyttjats.
I försvarsstabens hemliga arkiv har vissa handlingar rörande
försvarsutredningar mellan 1957 och 1970, målutredningarna 19571961 och luftförsvarsutredning 1967 studerats.
I armestabens hemliga arkiv har vissa handlingar om målutred
ningarna och luftförsvarsfrågor mellan 1957 och 1961 använts.
Handlingar rörande luftförsvarsfrågor i luftvärnsinspektörens
med luftvärnsavdelning hemliga arkiv har utnyttjats.
I flygstabens hemliga arkiv har handlingar rörande luftmåls
utredningarna 1957-1961 studerats.
Vissa handlingar i försvarsstabens och flygstabens hemliga arkiv
som behandlar robot 68:s avveckling har använts.

Avgränsningar
Studien behandlar inte marinens luftvärn som studerades inom
ramen för sjömålsutredningen. Det marina luftvärnet avsåg när
skydd av fartyg och KA-anläggningar och bedöms inte påverka
studiens frågeställningar.
Luftvärnsrobot 67 Hawk behandlas fram till beslut om anskaffning.
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Med ett öronbedövande dån lyfter luftvärnsrobotenfrån startlavetten. Ett av
de tio provskotten med Rb 68 vid RFN Vidsel. (Bild via FV-Ny tt)

Historisk återblick
Internationell utveckling av luftvärnsrobot
Under andra världskriget utvecklades flera tyska robotvapen för
bekämpning av luftmål från marken.1 Ingen av dessa robotar kom
dock att sättas in i operativ tjänst innan krigsslutet.
De allierade utvecklade också robotar, men dessa avsågs främst
att utnyttjas som attackvapen för bekämpning av markmål.
Arbetet med att utveckla luftvärnsrobotar accelererade i och med
det "kalla krigets" början. USA var första nationen i väst att utveckla
en operativ luftvärnsrobot. Nike Ajax infördes 1953. Roboten hade
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en räckvidd på 80 km. Ajax ersattes 1958 av Nike Hercules som hade
bättre räckvidd (cirka 120 km). Nike Hercules kunde bära kärnva
penstridsspets och var tänkt som ett vapen för bekämpning av
ballistiska kärnvapenrobotar. Under 1959 presenterade USA en ny
luftvämsrobot som benämndes Bomarc. Bomarc togs fram som en
"strategisk" luftvärnsrobot. Med sin långa räckvidd (600 km) hade
den kapacitet att bekämpa luftmål långt innan dessa var nära mål
på amerikanska kontinenten. Roboten ansågs ha en hög insatsbe
redskap då den kunde avfyras inom 30 sekunder efter insatsbeslut.
Roboten kunde ha konventionell eller kärnvapenladdad strids
spets. Bomarc hade räckvidd och höjdtäckning som var bättre än
samtida flygplans prestanda.
Storbritanniens första luftvärnsrobot var Bloodhound. Utveck
lingen av roboten började 1949 av Bristol Aircraft Company och
Ferranti. Roboten tillfördes RAF under 1958. Brittiska armen inför
de 1960 luftvärnsroboten Thunderbird för att ersätta delar av eldrörs
luftvärnet. '.fhunderbird påminde till det yttre om Bloodhound men
var både tekniskt och taktiskt ett annorlunda vapensystem. Thun
derbird hade annan motordrift vilket gav den en något kortare
räckvidd men var mer rörlig än Bloodhound då den skulle kunna
medfölja fäJtförband.
Bloodhotmd-systemet såldes förutom till Sverige även till Austra
lien, Singapore och Schweiz.

ÖB-utredningar 1947-57
ÖB-utredningarna 1947
Vintern 1946/47 genomförde ÖB ett utredningsarbete om krigs
maktens organisation. I samband med att organisationsförslaget
överlämnades till 1945 års försvarskommitte i mars 1947 redovisa
de ÖB en sammanfattande redogörelse över grundläggande förhål
landen och synpunkter som ÖB ansåg vara av vikt för krigsmaktens
utveckling.
Det verksammaste medlet mot fiendens flyg ansågs vara eget
flyg och särskilt jaktflyget. övriga delar av luftförsvaret sades ännu
släpa efter i utvecklingen. Utvecklingen av målsökande eller från
marken styrda luftvärnsprojektiler bedömdes i framtiden kunna inne
bära nya möjligheter. Flyget ansågs även fortsättningsvis komma att
behålla ett visst försprång framför det markbundna luftförsvaret.2
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Här uppmärksammades möjligheten att i en snar framtid kunna
bekämpa flygplan med luftvärnsrobotar. På grund av osäkerhet om
utvecklingen av luftvärnsrobotar bedömdes jaktflyget komma att
utgöra huvudkomponenten i luftförsvaret under den närmaste
framtiden (1950-talet). ÖB förutsåg dock fortsatt utveckling av luft
värnsrobotar. Anskaffning av vapensystemet till luftförsvaret skul
le kunna bli aktuell mot slutet av 1950-talet.

ÖB-utredningarna 1954
Under 1953-54 genomförde ÖB ett antal studier och utredningar
rörande den militärtekniska utvecklingen och dess konsekvenser
för försvarets utformning och avvägningen mellan försvarsgrenar
na.Utredningarna utgjorde ett led i en fortlöpande verksamhet som
syftade till att skapa underlag för bedömningar om hur försvaret
skulle utvecklas på sikt.
I 1954 års förslag redovisade ÖB riktlinjer för krigsmaktens fort
satta utveckling. Parallellt med organisationsutredningarna utför
des vissa specialutredningar. Chefen för flygvapnet (CFV) ledde en
sådan specialutredning vars uppgift var att utifrån teknikens san
nolika ståndpunkt omkring 1960 och tiden närmast därefter, stu
dera de olika luftförsvarsmedlens (jaktflyg, luftvärnsrobot, eld
rörsluftvärn, telemotmedel osv) insatsmöjligheter och verkan på
olika avstånd och höjder. En stridsekonomisk jämförelse mellan
vapensystemen skulle även utföras.
För flygmateriel bedömdes i utredningarna att bomb- och attack
flygplanen skulle komma att nå farter över Mach 1 och mycket höga
höjder. Utveckling av teletekniska hjälpmedel skulle medföra ökad
precision och mindre beroende av väder och optisk sikt. Utveckling
en bedömdes försvåra luftförsvarets verkansmöjligheter främst på
de lägsta och på de högsta höjderna.
Angående luftvärnsrobotar sade ÖB i utredningen att för luftför
svaret på de högsta höjderna syntes mot tioårsperiodens slut luft
värnsrobotar med lång räckvidd bli mer lämpade än jaktflygplan.
ÖB ansåg att luftförsvaret borde utformas så att det effektivt
kunde täcka alla höjder i luftrummet där fientliga stridsmedel
kunde tänkas uppträda. Luftförsvaret skulle även tillfälligt kunna
hindra fientlig luftkrigföring inom områden som inte ständigt kun
de skyddas. Denna målsättning krävde enligt ÖB jaktflygplan med
allväderskapacitet, beväpnade med jaktrobotar samt luftvärns190

robotar främst för försvaret på de mycket höga höjderna. För
försvar mot fjärrobotvapensåg ÖB vid tiden för utredningarna inget
annat aktivt försvar än anfall mot produktionsanläggningar eller
utskjutningsplatser.3
I sina riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling sade ÖB att
flygvapnet för luftförsvar av de högsta höjdområdena skulle förbe
reda uppsättning av luftvärnsrobotförband.
ÖB ansåg att förslaget tog hänsyn till de krav som den tekniska
utvecklingen medfört och skulle kunna medföra i framtiden.
Utöver de medel som ingick i försvarsgrenarnas anslag för tek
nisk utveckling hade sammanlagt 614 miljoner kronor reserverats
under tioårsperiodens senare hälft för utveckling av nya vapen och
stridsmedel. Detta var omkring 4,5 procent av femårsperiodens
totala försvarskostnad.4
I anslutning till ÖB:s organisationsförslag framförde försvars
grenscheferna särskilda synpunkter.
Armechefen hävdade att en betydande del av materielkostna
derna för armens luftvärn gick till luftvärnsförband som låg utanför
armestridskrafternas verksamhetsområde (luftvärn för flygets ba
ser, kommunikationsanläggningar och andra för totalförsvaret be
tydelsefulla mål).
Flygvapenchefen poängterade i sin inlaga att jaktflyget måste
komma att kompletteras med luftvärn.
Det territoriella luftvärnet och luftvärnet vid flygbaser fordrade
dock omprövning av uppgifter, omfattning och materielersättning.
Anskaffning av luftförsvarsrobot (luftvärnsrobot för höghöjds
försvaret) var främst motiverad av att luftstridens anfallsmedel i
framtiden skulle komma att framföras på högre höjder med högre
fart men med bibehållen precision. Nya försvarsmedel skulle kom
ma att behöva skapas nämligen en speciell typ av jaktflygplan eller
luftförsvarsrobot.
Chefen för flygvapnet ansåg avslutningsvis att de medel som
anslagits för nya vapen skulle reserveras för höghöjdsförsvaret.5
Den militärtekniska utvecklingen bedömdes medföra tillkomst av
bomb- och attackflygplan som kunde uppträda och verka utanför
det befintliga luftförsvarets verkansområde. ÖB:s ställningstagan
de avseende luftvärnsrobotar (luftförsvarsrobotar) torde ha grun
dats på bedömningen av den militärtekniska utvecklingen. Behovet
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av luftvärnsrobot motiverades mera med hänsyn till den militärtek
niska utvecklingen än mot en bedömning av huruvida angriparen
skulle komma att disponera och utnyttja sådana vapenbärare.
CA:s och CFV:s särskilda synpunkter visade att försvarsgrenar
nas uppgifter och ansvarsområden vad gällde luftförsvarets luft
värnskomponent inte var fastställda. Införande av luftvärnsrobo
tar skulle komma att kräva utökad samverkan och samordning
mellan försvarsgrenarna. De framtida behoven av samverkan och
samordning uppmärksammades inte tillräckligt i utredningen. Det
ta berodde sannolikt på att man bedömde att luftvärnsrobotar
främst skulle komma att användas för bekämpning av mål på de
högsta höjderna och organisatoriskt tillhöra flygvapnet.

ÖB-utredningarna 1957
ÖB-utredningarna 1957 utmynnade i ett förslag till jämkningar av
ÖB:s 1954 föreslagna riktlinjer för krigsmaktens utveckling. Jämk
ningarna ansågs nödvändiga på grund av den militärtekniska och
militärpolitiska utvecklingen sedan 1954. Vidare ansåg ÖB att be
viljade anslag inte varit tillräckliga för att utveckla försvaret enligt
riktlinjerna i 1954 års förslag.
I studien gjordes en prognos över försvarets utveckling intill
slutet av 1960-talet.
I studien sades att anskaffning av kärnvapen var den viktigaste
åtgärden för att motverka minskning av försvarets effekt i för
hållande till en angripares. Förslagets riktlinjer för krigsmaktens
utveckling byggde på att kärnvapen anskaffades. Bedömningen
var att svenska kärnvapen skulle kunna finnas tillgängliga mot
slutet av 1960-talet. Detta krävde att robotar som skulle ingå i
försvaret inledningsvis måste kunna användas även utan kärn
addningar.
För luftförsvarets del sades i studien att stora ansträngningar
borde göras för att tillföra luftvärnsrobotar. De skulle i första hand
ersätta äldre eldrörsluftvärn och senare delvis även jaktflyget.6
I ÖB:s förslag anges dels en plan för de närmaste åren dels
riktlinjer för krigsmaktens utveckling på längre sikt. ÖB bedömde
att kärnvapen skulle finnas mot slutet av 1960-talet. Robotar av olika
slag skulle successivt tillföras försvarsgrenarnas organisation.
Flygvapnet skulle anskaffa luftvärnsrobotar som komplement till
och senare som ersättning för en del av jaktflyget.
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ÖB sade att de avancerade luftvärnsrobotsystem som på sikt efter
strävades skulle komma att gå över försvarsgrensgränserna. Det an
tyddes att en större grad av integration skulle komma att krävas mellan
försvarsgrenarna i luftvärnsrobot- och luftförsvarsfrågor.7
ÖB insåg att införande av luftvärnsrobotsystem på sikt skulle
komma att fordra samarbete och samordning mellan försvarsgre
narna. ÖB tog dock inte då ställning till hur detta skulle genomföras.
Med ersättning av jaktförsvaret avsågs sannolikt att vid framtida
anskaffning kunde vid avvägningen mellan systemen färre antal
jaktflygplan anskaffas till förmån för fler luftvärnsrobotar.

Vägen till robotsystem 68
Luftfdrsvarsdoktrin
ÖH-utredning 1957
I ÖB-utredning 1957 beskrevs luftförsvarets målsättning. Luftför
svaret syftade främst till att försvåra en angripares flygoperationer
så att dessa inte kunde genomföras utan stora förluster. Angriparen
skulle tvingas till ett uppträdande som avsevärt reducerade hans
flygstridskrafters verkan. Endast områden av särskild betydelse för
förmågan att effektivt hålla ut skulle luftförsvaras. 8
Dessa områden torde ha varit nuvarande södra, västra och östra
militärområdena samt östra delarna av nedre Norrlands och övre
Norrlands militärområden. 9
Möjligheten att lösa landets luftförsvar berodde inte bara på
tillgång till jakt- och robotförband etc. Förbanden kunde endast
utnyttjas inom områden som hade b aserings- och strids
ledningsresurser. ÖB påpekade vidare att med minskade resurser
måste försvaret över nämnda områden antingen tunnas ut eller
luftförsvaret helt utgå i en eller flera delar av landet. Passiva luftför
svarsåtgärder ansågs spela en mycket viktig roll. Dessa skulle dock
inte få avsedd effekt om angriparen ohämmat kunde göra flyginsatser
eller genom en snabb invasion ockuperade stora delar av landet.
Det aktiva luftförsvaret skulle dels ha en avhållande effekt dels en
försvårande verkan. Den avhållande effekten skulle uppnås genom att
tillfoga angriparen sådana förluster att han tvingades använda sina
modernaste luftstridsmedel, vilka i första hand behövdes mot huvud
motståndaren.
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Rb 68 på övningsplats. (Bild via FV-Nytt)

Den försvårande inverkan skulle åstakommas genom att tvinga
angriparen att uppträda på ett sätt som minskade hans flygstrids
krafters verkan.
För att lösa luftförsvarets uppgifter ansågs att luftvärnsrobotar
måste anskaffas. Dessa skulle bli ett viktigt komplement och en
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betydande förstärkning i luftförsvaret. I första hand skulle de ersätta
äldre eldrörsluftvärn men senare även delar av jaktflyget.
Jaktflyget ansågs jämfört med andra luftförsvarsvapen ha en mer
mångsidig användbarhet och skulle komma att erfordras under
överskådlig framtid. Jaktplanen hade förhållandevis lång aktions
tid och ktmde snabbt koncentreras i olika riktningar. 10
Någon uttalad luftförsvarsdoktrin redovisades inte. Den allmänt
hållna målsättningen torde ha inneburit att luftförsvaret i samver
kan med det övriga totalförsvaret skulle tvinga angriparen till en
alltför stor insats för att uppnå avsedd verkan med luftangreppet.
Någon närmare redovisning av vad som avsågs med stora förluster
eller avsevärt reducerad verkan gjordes inte. Utan fastställd luft
försvarsdoktrin och bedömning av lufthotettorde underlag saknats
för att bedöma behovet av luftvärnsrobotar. Ändock hade behovet
av luftvärnsrobotar konstaterats vilket främst torde ha gjorts på
grundval av den tekniska utvecklingen. Luftförsvarsdoktrinenkom
dock att utvecklas och definieras närmare i det fortsatta utrednings
arbetet.
I ÖB:s studie över krigsmaktens fortsatta utveckling 1959 ingick
ett uttalande av Luftförsvarsutredningen1958 (luftmålsutredningen,
LUR och LUR-58) där målsättningen m m för luftförsvaret i ÖB
utredningen1957hadeutvecklats.Huvuddelenav anfallsflygplanen
bedömdes inom den närmaste framtiden inte få en operativ maxfart
över Mach 1. Detta på grund av de höga ekonomiska kostnaderna
för att utveckla flygplan med högre prestanda. Mot slutet av 1960talet ansågs de ekonomiska faktorerna på motsvarande vis leda till
att flertalet anfallsflygplan skulle ha prestanda lika eller under Mach
1,5 och flyghöjd upp till 15 km. Dessa vapenbärare bedömdes
lämpliga för insats med såväl kärnvapen som konventionella vapen.
Flygplan med högre prestanda syntes inte stridsekonomiska om de
inte medförde kärnvapen.
Utredningen hade mot bakgrund av dessa bedömda prestanda
jämfört luftförsvarssysternen J 35B, Hawk, Bloodhound lI och Bo
marc B. Jämförelsen utvisade att såväl jaktflygplan som luftvärnsro
botar borde ingå i luftförsvaret. Luftvärnsrobotar fordrades för att
bekämpa flygplan med prestanda över M 1,5-1,7 och/eller topp
höjd över 15 km. Luftvärnsrobotar bedömdes kunna hålla hög
beredskap och skapa hög initialeffekt till rimlig kostnad. Undersök
ningarna visade på fördelarna med en kombination av robottyper
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med olika taktiska och tekniska egenskaper dock utan att utredning
en på detta stadium kunde ange en lämplig sammansättning.11
Den allmänna målsättning som redovisades i ÖB-utredningen
1957 kompletterad med LUR uttalande i ÖB:s studie 1959 kom att
utgöra grunden för de fortsatta studierna av luftförsvarets framtida
utveckling. Denna utvecklade målsättning utgjorde embryot till den
luftförsvarsdoktrin som succesivt formulerades i utredningsarbetet.

Utredningar och studier
Jämförande värderingar av vapensystem

I ÖB:s förslag 1957 krävdes en återgång till ett mer långsiktigt
planeringsarbete inom försvaret. Utrednings- och planeringsarbe
tet skulle genomföras kontinuerligt och inriktas mot krigsmaktens
utveckling på sikt. I enlighet med denna inriktning beordrade ÖB i
juni 1957 försvarsgrenscheferna att tillsammans med FOA ochFortF
genomföra jämförande värderingar av vapensystem avseende
krigsmakten i dess helhet. De jämförande värderingarna uppdela
des i huvudgrupperna vapensystem för bekämpning av markmål,
sjömål och luftmål. Värderingarna skulle så långt möjligt vara
jämförbara utifrån enhetliga värderingsgrunder och definitioner.
Detta ansågs särskilt viktigt i de fall vapensystemen skulle verka
mot samma måltyp. Underlaget skulle ligga till grund för bestäm
mande av den ur stridsekonomisk synvinkel bästa kombinationen
av vapensystemen. Huvudansvarig för utredningen om vapen mot
luftmål och fjärrvapen var CFV och för vapen mot markmål CA.12
I direktiven för markmålsutredningen ingick ursprungligen inte
något uppdrag att studera luftvärnsvapen för skydd av arme
stridskrafterna. I maj 1958 kompletterade ÖB direktiven till mark
målsutredningen. Enligt kompletteringen borde utredningen ange
en grundsyn på de luftvärnsvapen som behövdes enbart för när
skydd av armestridskrafterna. Resultaten skulle redovisas efter
erforderligt samråd med luftmålsutredningen.13
Med långsiktigt planeringsarbete avsågs sannolikt planerings
perioder på 10-15 år. Detta var nödvändigt med hänsyn till nya
vapensystems längre utvecklingstid och operativa livslängd.
De kompletterande direktiven till CA medförde att vapensystem
för bekämpning av luftmål studerades i både mark- och luftmåls
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ning torde ha ställt stora krav på samråd och samverkan mellan
utredningarna. Detta främst vad avsåg fastställande av utgångs
värden för studierna och de jämförande värderingarna. Uppenbar
risk förelåg att utredningarna i avsaknad av erforderlig samordning
skulle utmynna i olika utredningsförslag om anskaffning av vapen
system.

Samordning
Tidigt insåg ÖB nödvändigheten av att samordna handläggningen
av avancerade och dyrbara robotsystem som luftvärns- och luftför
svarsrobotar. Direktiv för handläggningen av robotfrågor gavs i
december 1958. ÖB bestämde att luftvärnsrobotar för närluftvärn av
armeförband skulle handläggas av armen. Luftvärnsrobotar för
fartygsluftvärn och närluftvärn vid marina förband av marinen och
luftvärnsrobotar för övrigt luftförsvar av flygvapnet. Försvarssta
ben skulle svara för ledningen av erforderlig samordning. Försvars
grenerna skulle vidare orientera försvarsstaben när taktisk-teknisk
målsättning för ett robotsystem klarlagts och före principbeslut om
anskaffning.14
Försvarsstaben insåg efter målutredningarnas första rapporter
att samarbetet och samordningen mellan målutredningarna, främst
då mellan mark- och luftmålsutredningen, inte fungerade så som
var avsett. I november 1959 kallades representanter ur mark- och
luftmålsutredningen till planeringssammanträde på försvarssta
ben.15 På mötet diskuterades samordningsfrågor avseende MUR
och LUR.
Från försvarsstabens sida påpekades angelägenheten av att samar
betet förbättrades mellan mark- ochluftmålsutredningen. I första hand
vad gällde val av vilka luftvärnsrobotsystem som skulle anskaffas.
Armestaben godtog inte luftmålsutredningens rapport 1. Viktiga
slutsatser i rapporten rörande luftvärnsrobotfrågan delades inte av
armestaben. Flygstaben menade att samarbetet inte kommit till
stånd då markmålsutredningen ansåg att robotanskaffning borde
ses mot bakgrund av en totalvärdering av luftförsvaret. Släpptes
inte detta krav kunde luftmålsutredningen av tidsskäl inte deltaga
i något samarbete innan rapport 2 skulle redovisas i februari 1960.
Som följd av planeringsmötet beslutade ÖB att samordningen av
målutredningarna och ansvaret för att gemensamma utgångspunk
ter användes skulle övergå till försvarsstaben. Utredningarna skulle

197

samordnas bättre än hittills och slutmålet var ett helt koordinerat
utredningsarbete under gemensam ledning. Försvarsstaben angav
även gemensamma utgångspunkter för det fortsatta arbetet med
jämförande värderingar. 16
Vid planeringsmötet torde det ha framstått som klart för försvars
staben att någon form av direkt åtgärd fordrades för att få enighet i
robotfrågan. Armen och flygvapnet var oense om själva grunderna
för utredningsarbetet och hade hamnat i resultatlösa diskussioner
om vad som kunde anses vara bevisat eller styrkt i respektive
utredningsrapport. Bristande samarbete hade lett till att utredning
arna drev två skilda linjer i robotfrågan. Försvarsstaben insåg att för
att få fram erforderligt underlag för ÖB:s äskanden krävdes hårdare
styrning av utredningarna.
ÖB hade här valt att efter försvarsgrenarnas respektive utred
ningar söka samordna den taktisk-teknisk målsättningen och valet
av luftvärnsrobottyp. Tidpunkten för denna samordning var för sen
för så komplicerade vapensystem som luftvärnsrobotar. Möjlighe
terna till samordning torde ha varit större om styrningen hade skett
tidigare. ÖB erhöll dock med direktiven rörande handläggning av
robotfrågor ett medel att med hänsyn till ekonomiska ramar och
avvägningsbehov förhindra dyrbara anskaffningar. Ansvaret för
samordning låg dock på försvarsgrenarna och någon effektiv styr
ning av utredningarna torde ÖB inte ha kunnat utöva.

Luftmålsutredningen
Luftmålsutredning rapport 1
Det officiella namnet på utredningen var Arbetsgrupp för jämförande
värderingar av vapensystem för bekämpning av luftmål. Utredningen
kallades även Luftförsvarsutredning 1958 eller i förkortningarna
LUR-58 eller LUR. Försvarsstaben kompletterade sina direktiv till
LUR-58 i februari 1958. Där angavs att av LUR-58 efterhand fram
tagna utgångspunkter och utredning i tillämpliga delar skulle vara
vägledande förinom armen och marinen arbetande detaljutredningar
(LvU och AgL). LUR-58 skulle i sina jämförande värderingar inne
fatta de av CA och CM föreslagna vapensystemen. Utredningen
borde enligt direktiven utmynna i riktlinjer för luftförsvarets ut
veckling omfattande även de delar som enligt dåvarande indelning
kunde hänföras till annan försvarsgren. 17
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I februari 1959 redovisade markmålsutredningen sin första rap
port.
Lufthotet mot armeförbandens operationsområdevar enligtmark
målsutredningen
a) Kärnvapenutrustade robotar och kvalificerade attackflygplan med
höga prestanda (med detta torde ha avsetts flygplan med toppfart
högre än M 1,5-1,7 och topphöjd över 15 km) och främst utformade
för att bära kärnvapen.
b) Attackflygplan med prestanda motsvarande dagens och utrustade
med konventionella vapen.
c) Helikoptrar och långsamtgående flygplan.

Markmålsutredningen framställde det som önskvärt att luftförsva
ret kunde ge armeförbanden visst skydd mot kvalificerade (prestan
da enligt punkt a. ovan) kärnvapenbärare. Detta skulle baseras på en
kombination av jaktflyg och luftvärnsrobotar med lång räckvidd
(räckvidden angavs inte konkret men torde ha avsett robotar med
räckvidd över 50 km).
För det direkta skyddet av gräns- och kustnära grupperade
armestridskrafter ansågs en luftvärnsrobot med måttlig räckvidd
lämpligast (måttlig räckvidd definierades inte men torde ha avsett
robotar med räckvidder under 50 km). Enligt utredningen borde ett
sådant luftvärnsrobotsystem utformas för att ge bäst verkan på
lägsta höjd och vara rörligt. 18
I februari 1959 redovisade LUR-58 de resultat man ditintills
uppnått. Utredningen hade följt den strategiska grundsyn som
redovisats i ÖB-utredningen 1957. Av rapporten framgick att det
inom de närmaste tio åren var möjligt för en angripare att med
kärnvapenladdade ballistiska robotar och flygplan nå mål i hela
landet. Inom samma period bedömdes inte möjligt att inom ramen
för landets ekonomiska resurser bygga upp ett effektivt defensivt
luftförsvarssystem mot denna angreppsform. Enligt rapportens
slutsats kunde därför inte luftförsvaret ges en mot sådan luftkrig
föring svarande målsättning. Resonemanget sammanfattades i
slutsatsen att begränsade ekonomiska resurser sätter en övre gräns
för det framtida luftförsvarets målsättning. CFV förordade därför
att försvaret kompletterades med en offensiv komponent med såda
na egenskaper att den skulle verka avskräckande mot ett anfall med
kärnvapen. 19
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Från och med slutet av 1960-talet fann luftmålsutredningen det
möjligt för en angripare att föra kärnladdningar till målen med
ballistiska robotar och avancerade flygplanstyper. Det bedömdes
inte sannolikt att med landets ekonomiska resurser kunna bygga
upp ett effektivt luftförsvar mot denna luftkrigföring. Slutsatsen
drogs att landets begränsade ekonomiska resurser satt en övre gräns
för målsättningen av det framtida luftförsvaret och att denna gräns
ytterst var beroende av antaganden om angriparens målsättning vid
ett angrepp.
Utredningen konstaterade att de operativa kraven klart utvisade
fördelarna med att utnyttja robottyper med olika taktiska och tek
niska egenskaper. En sådan grupp bestående av Hawk, Bloodhound
och/ eller Bomarc övervägdes men fordrade före ett slutligt ställ
ningstagande noggrannare studier. Hawk betraktades dock som ett
kompletterande system till Bloodhound och Bomarc. Främsta an
ledningen angavs vara att Bomarc-systemets räckvidd inte kunde
utnyttjas vid försvar mot angrepp på låg höjd av framskjutna
punktmål. Den otillräckliga spaningsräckvidden på låg höjd gav
inte tillräcklig förvarningstid för att systemet skulle hinna verka.
Kvantitativ avvägning mellan systemen jaktflyg, luftförsvarsro
bot (långräckviddig lvrobot) och luftvärnsvapen (lvrobot med måt
tlig räckvidd och eldrörslv) kunde inte anges med tillräcklig god
säkerhet utan skulle tas fram i det fortsatta arbetet.
Aktuella robottyper bedömdes vara Bomarc och/ eller Blood
hound II och Hawk.
CFV sade i rapporten att behovet av ett robotsystem typ Hawk
kunde fastslås med hänsyn till låghöjdsförsvarets problem. CFV
menade även att behov av Bomarc och/ eller Blodhound kunde
förutses varför medel för att påbörja anskaffning av någon av dessa
typer borde avdelas. Luftmålsutredningen skulle fortsätta studien
med att påbörja det egentliga värderingsarbetet. Effekten av olika
sammansättningar av luftförsvarssystem skulle därvid utvärderas
genom operationsanalytiska spel.20
Sammanställning av viktiga prestandafår aktuella robotsystem enligt samtida uppgifter:21
Robot

Räckvidd

Höjdtäckn

Maxfart

Motor

Stridsl

Bomarc B
Hawk
Bloodhound

640km
35km
60km

-30km
0-13 km
-20km

M4

ram
krak
ram

atom
atom
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M2,8
M3

Rb 68 Hawk som anskaffades till armen. (Bild via FV-Nytt)
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Innan ÖB uppdrog åt CA att påbörja markmålsutredningen hade
CA i mars samma år anbefallt särskilda studier inom armestaben för
fortsatt materielplanering. System för luftvärn behandlades av stu
diegrupp 3. Studiegrupp 3 rapporterade regelbundet sina resultat
till CA. Markmålsutredningens första rapport vad avser luftvärn
grundade sig i stor utsträckning på studiegruppens resultat. 22
Av markmålsutredningen framgår inte huruvida studiegrupp 3
hade samordnat sina studier med luftmålsutredningen. Mot bak
grund av utredningarnas skiljaktiga resultat torde sådant samråd
inte ha genomförts.
Vad gäller luftmålsutredningen kan det synas märkligt att det så
tidigt i utredningen diskuterades faktiska val av specifika luftvärns
robottyper och medelsanslag för anskaffning av dessa. Allrahelst
som värderingen av vapensystemen inte skulle påbörjas förrän efter
rapporten redovisats. Åtskilliga av slutsatserna i utredningen, till
exempel beträffande anskaffning av Hawk var inte tillräckligt un
derbyggda. Detta påpekades även i FOA remissyttrande över luft
målsutredningens rapport.23
CFV torde med avskräckningsvapen ha avsett flygplan eller
markrobotar utrustade med kärnladdningar. Robottyperna Blood
hound och Bomarc kunde båda användas för bekämpning av
markmål, i synnerhet den senare med hänsyn till dess långa räck
vidd. grund av vapnens spridning i målen torde bekämpning av
markmål inte kunnat ske utan kärnladdningar. Anskaffning av
Bloodhound och/ eller Bomarc skulle således även ha inneburit
möjlighet till en framtida alternativ användning av vapensystemen
för bekämpning av markmål.

Luftmålsutredningens rapport 2
Rapport 2 presenterades i februari 1960, dvs ett år efter första
rapporten.
I rapportens inledning framställdes det som önskvärt att jämfö
rande utvärderingar i samverkan med övriga målutredningar un
der en gemensam ledning genomfördes före beslut om anskaffning.
Värderingarna bedömdes behöva pågå i flera år, vilket skulle förse
na en eventuell anskaffning. Rapporten grundades på kvalitativa
värderingar. Där så varit möjligt hade dessa underbyggts med
kvantitativa vapenvärderingar som omfattade materielstudier och
uppföljning av utvecklingen utomlands.
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Utredningen tillämpade inte den metodik och de kriterier som
försvarsstaben anbefallt i direktiv från november 1959. Orsakerna
till detta sades främst ha varit brist på kvantitativt underlag för
värdering av angriparens kostnader samt brist på personal för
genomförande av spel.
Flyghotet i slutet av 1960-talet beskrevs huvudsakligen bestå av
flygplantyper med prestanda upp tillMl,5-1,7 och på höjder under
15 km. Därutöver bestod hotet av ett starkt begränsat antal flygplan
med prestanda högre än dessa.
Utredningens mål angavs vara att mot bakgrund av aktuellt
jaktflygsystem (J35B) ta fram underlag för vilken eller vilka luftvärns
robotsystem som borde ingå i det territoriella (yttäckande) luftför
svaret under mitten och senare delen av 1960-talet.
Robotsystemen som ingått i utvärderingarna var Hawk, Blood
hound Il och Bomarc. Ytterligare system som studerats men som
inte befunnits lämpliga var Nike, Bloodhound III, Thunderbird Il,
Talos, Terrier och Tartar.
Både Bomarc och Bloodhound var konstruerade för ett luft
försvar där tonvikten lagts på att samtliga eller åtminstone huvud
delen av robotarna skulle insättas under den första fientliga anfalls
vågen.
De kvantitativa värderingarna utgick från ett läge där totalt 289
fasta mål i hela landet skulle skyddas under angriparens första
anfallsvåg. Angriparen antogs insätta ett flygplan mot varje mål. Tre
fientliga anfallshöjder studerades: 18 km, 11 km och 50 m.
Utredningen fann att Bomarc med en linje förinsatsbeslut som låg
omkring 15 mil från territorialgränsen var det bästa systemet. För
täckning av hela landet hade i studien utgångsgrupperats fyra
robotdivisioner Bomarc med 112 robotar, respektive tolv divisioner
Bloodhound med 192 robotar.
Bomarcs främsta fördelar angavs vara dess höga mättnadstal
(antal mål som samtidigt kunde bekämpas), god verkan även med
reducerad datainformation från marken, goda möjligheter till skydd
genom spridning och befästningsarbeten, största höjdtäckning och
85 procent av tillverkningen i landet.
Bloodhounds chanser att överleva första anfallet bedömdes som
små vid ett mättnadsanfall av kärnvapenbärande flygplan. Orsaken
angavs vara att systemuppbyggnaden inte medgav rörlighet eller
någon väsentlig grad av spridning eller fortifikatoriskt skydd.
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Bomarc uppgavs ge den bästa effekten speciellt vid ett mycket
överraskande insatt angrepp. Vid anskaffning av Bloodhound be
dömdes endast 30 procent av tillverkningen kunna ske i landet.
Studierna visade att vid angrepp på låg höjd som innebar sent
beslut om insats (vid territorialgränsen) skulle huvuddelen av de
gräns- och kustnära målen inte kunna skyddas med Bomarc-syste
met. För att skydda de gräns- och kustnära målen vid sådana
angrepp borde luftförsvaret kompletteras med ytterligare ett robot
system, till exempel Bloodhound eller Hawk. Hawk-systemet an
sågs dock inte ha tillräckliga prestanda för att bekämpa mål med
farter över M 1,5-1,7 och på höjder över 15 km .
Enligt utredningens uppfattning hade resonemanget om ett avskräckningsvapen i LUR rapport 1 fortfarande
giltighet.
CFV föreslog att ÖB skulle fatta beslut om att anskaffa fyra
divisioner Bomarc (ca 120 robotar). Vidare motsatte sig CFV inte ett
beslut om anskaffning av robotsystem Hawk för markstridskrafter
nas närskydd.
För det territoriella luftförsvaret ansågs det under vissa förutsätt
ningar vara lämpligt att komplettera Bomarc (Rb 366) med ett annat
robotsystem. Huruvida denna komplettering skulle utgöras av
Rb 367(Hawk) eller Rb 368 (Bloodhound) borde enligt CFV uppfatt
ning ytterligare studeras. 24
CA föreslog våren 1960 att Hawk skulle anskaffas, och i juni
anmodades CA av ÖB att inleda inköpsförhandlingar om en batal
jon Rb 367 Hawk. 25
ÖB:s ställningstagande avseende CFV:s förslag om anskaffning
av fyra divisioner Bomarc försenades till hösten 1960. ÖB ansåg att
vissa brister rörande stridsekonomiska beräkningar inom en vidare
strategisk-taktisk ram förelåg i CFV:s underlag. 26
I november meddelade ÖB att han inte avsåg biträda CFV:s
förslag om anskaffning av fyra divisioner Bomarc till luftförsvaret.
Det formella beslutet togs i januari 1961. De viktigaste motiven
angavsvaratveksamhetomdetoperativabehovetavluftvärnsrobot
systemet. ÖB ansåg det tveksamt om angriparen skulle komma att
förfoga över flygplan med topphöjder upp mot 20 km, vilket syste
met i första hand avsågs att bekämpa. Tillgång på medel ansågs
komma spela en väsentlig roll för luftförsvarets framtida utform
ning och Bomarc var ett dyrbart system. Även osäkerhet i fråga om
slutliga kostnader för systemet angavs som skäl för ÖB:s beslut.27
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ÖB:s beslut torde ha inneburit ett underkännande av LUR- rap
port 2 vad avser utgångsvärden för utredningen och det bedömda
lufthotet. ÖB fann inte påvisat att de högprestandaflygplan som
utredningen värderat robotsystemen mot skulle finnas disponibla
för en angripare. Detta var ett första tecken på att ÖB kunde tänka sig
släppa kravet på att luftförsvaret skulle kunna bekämpa flygplan på
alla höjder. Med Bomarc ute ur bilden hade LUR inför sin tredje
rapport att värdera de två återstående robotsystemen vilka enligt ÖB:s
beslutsmotivering sannolikt inte skulle behöva värderas mot flygplan
med fartprestanda över M 1,5-1,7 och höjdprestanda över 15 km.
I november 1960 tog försvarsstabschefen initiativ till möten på
stabschefsnivå för diskussion av luftförsvarsfrågor. Två möten ge
nomfördes den 12 och 20 december samma år. Som underlag inför
diskussionerna utgavs en redogörelse för luftförsvarsproblemen så
som de vid den tiden uppfattades i Försvarsstaben.
Jaktflyg skulle inom överskådlig tid komma att utgöra den hu
vudsakliga komponenten i luftförsvaret genom dess förmåga till
kollektivt skydd(områdesförsvar). Jaktflyget var det enda systemet
som skulle kunna utnyttjas för identifiering och avvisning. Syste
mets uthållighet ansågs dock vara beroende av hur sårbart vårt
bassystemet var.
Luftvärnsrobotar skulle utgöra komplement till jaktflyget och
eldrörsluftvärn. Luftvärnsrobot var liksom jaktflyg beroende av ett
kvalificerat STRIL-system (STRIL 60) och kunde i vissa lägen ge
kollektivt skydd(områdesförsvar).Luftvärnsrobot typ Bloodhound
kunde verka inom höjdområden över jaktflygets verkansområde
och kunde kontinuerligt hålla hög beredskap. Kostnaderna för ett
sådant kvalificerat luftvärnsrobotsystem bedömdes vara för stora
med hänsyn till försvarets begränsade ekonomiska resurser. Det
ansågs vid denna tidpunkt inte klarlagt att anfallshotet motiverade
anskaffning av ett sådant system.
Försvarsstaben ansåg att behovet av Hawk-systemet som kom
plettering till eldrörsluftvärn var tillräckligt belagt av utrednings
resultaten.
I redogörelsen hävdades att endast ett fåtal flygplan bedömdes
komma att ha prestanda med farter över M 1,5-1,7 och topphöjder
över 15 km.
Vidare gjordes en jämförelse av vapeninsats med kärnvapenbom
ber från flygplan på fällningshöjderna 18 respektive 5 km och
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ballistiska kärnvapenrobotar. Jämförelsen ansågs utvisa att flygfäll
ning från 18 km höjd krävde större vapeninsats för angriparen än en
insats med ballistiska robotar. Det ansågs troligt att en angripare vid
val mellan dessa två anfallsmetoder skulle välja ballistisk robot. Det
för angriparen mest stridsekonomiska skulle, om man bortsåg från
vårt luftförsvar, vara att använda flygplan på lägre höjder. Av
jämförelsen drogs bland annat slutsatsen att det föreföll rimligt att
i första hand se till att luftförsvaret var så starkt som möjligt på de
lägre höjderna.28
Vid mötena diskuterades bland annat behovet av fast gruppe
rade luftvärnsrobotar för invasionsförsvaret.
Flygstabschefen menade att det mycket väl kunde komma att
föreligga hot från höga höjder för invasionsförsvaret. Den pågående
utvecklingen av B-58 och B-70 i USA ansågs medföra att hot från
mycket höga höjder förelåg. En framtida utveckling av liknande
flygplansystem i Sovjetunionen kunde inte uteslutas.
Chefen för flygstaben hävdade att tabellen i försvarsstabens
jämförelse av insatskostnader inte gav underlag för redogörelsens
slutsats avseende höghöjdsfällning och ballistiska robotar. En av
flygstabenframtagen tabell redovisades och ansågs utvisa det strids
ekonomiskt ogynsamma att överhuvudtaget använda ballistisk ro
bot jämfört med flygbombfällning från 18 km.
Enligt flygstabschefen skulle det vara lämpligt att sh1dera luftvärnsrobotproblemet utifrån fyra utgångspunkter:
I) Existerar något hot ovanför jaktens räckvidd?
2) Stridsekonornisk värdering av olika systern.
3) Ekonomiska möjligheter till anskaffning av luftvärnsrobotsystern
under de närmaste åren.
4) De personella möjligheterna inom försvaret i dess helhet att organisera robotförband.29
Flygstabschefen gav i februari 1961 sin syn på luftförsvarsproble
men i ett brev till försvarsstabschefen. Bedömningen av hotet från
bombflygplan på höjder över 15 km ansågs vara beroende av
luftförsvarets styrka och om angriparen satte in kärnvapen. Även
om angriparen uppträdde i litet antal ansågs aktivitet av stor bety
delse kunna förväntas på dessa höjder. Förmågan att bekämpa
spaningsflyg på höjder över 15 km bedömdes vara av stor vikt då
spaningsflygplan kunde ge fienden synnerligen viktig information
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om våra styrkor. Störflygplansom utanmotverkankunde ligga över
vårt territorium ansågs avsevärt kunna försämra våra stridsled
ningsmöjligheter och vårtradiosamband. Flygstabschefen ansåg att
även ur denna synptmktvore det angeläget att disponera vapen som
kunde bekämpa flygplan på mycket höga höjder.30

Luftmålsutredningens rapport 3
Vid årsskiftet 1960/61 hade den första samstudien genomförts.31
Samstudierna avsåg i första hand ge ett underlag för beslut i avväg
ningsfrågor mellan försvarsgrenarna.
Markmålsutredningens rapport 3 överlämnades i slutet av janu
ari 1961. De spel som rapport 3 byggde på hade genomförts före
samstudiernas första spelomgång. Utredningen hade därför upp
ställt egna speltekniska förutsättningar avseende angriparens inle
dande bekämpningsresultat. För luftförsvarets del innebar dessa
förutsättningar att luftförsvar som utnyttjar baser och andra fasta
anläggningar i huvudsak inte kunnat verka inom de områden och
under den tid som spelen gällde. I rapportens sammanfattning av
genomförda studier fördes ett resonemang huruvida spelens förut
sättningar fortfarande var tillämpliga. Bakgrunden till denna om
prövning var erfarenheterna från samstudien. Det konstaterades att
angriparens taktik och spelresultaten skulle ha kunnat påverkats
om försvararen disponerat jaktflyg i markmålsutredningens (MUR)
spel. Vad avsåg luftvärnsrobotsystem av typ Bloodhmmd ansåg
man dock att erfarenheter frånsamstudien visat att MUR:s förutsätt
ningar i detta stycke varit lämpliga. 32
Som underlag för värdering av vapensystem torde rapportens
studieresultat ha haft ett begränsat värde. Rapportens studieresultat
gav inget underlag för slutsatser rörande vapensystemen jaktflyg
eller luftvärnsrobot typ Bloodhound.
Ansvariga inom utredningen hade efter samstudien saimoliktinsett
att förutsättningarna för genomförda spel inte hade varit helt realistis
ka. Studien borde ha gjorts om med nya korrekta förutsättningar.
Istället kompletterades studien med en allmän diskussion om
förutsättningarna och hur en ändring av dessaskulle kunna påverka
studieresultaten. De slutsatser som drogs på grundval av studiere
sultaten fick därmed ett begränsat värde.
LUR:s rapport3 presenterades i februari 1961. Den rekommenda
tion om inköp av Rb 66 i luftmålsutredningens rapport 2 ansågs ha
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ytterligare underbyggts av utredningens studieresultat. Av de stu
derade robotsystemen ansåg utredningen Rb 66 fortfarande vara
det bästa ur stridsekonomisk synpunkt. Rb 66 var dock inte längre
aktuell för anskaffning av andra skäl än de rent stridsekonomiska.
Vid jämförelse mellan kvarvarande robotsystem ansågs Rb 68
påtvinga angriparen större kostnad än Rb 67 i det inledande be
kämpningsskedet då angriparen uppträdde överjaktförsvarets topp
höjd. Vid jämförelser utan insatser med kärnvapen var skillnaden
mindre mellan Rb 67:s och Rb 68:s förmåga att åstadkomma förlus
ter för angriparen.
LUR ansåg att ett starkt operativt behov förelåg av robotsystemet
Rb 68 Bloodhound. Detta grundade sig på det bedömda behovet av
att kunna bekämpa vapenbärare vid insats med kärnvapen samt
störnings- och spaningsflygplan på höjder över jaktens topphöjd
oavsett angreppsform.
Vid angrepp med konventionella vapen ansåg CFV att angripa
ren sannolikt skulle insätta elektronisk störning från höjder över
jaktflygets och Hawk:s topphöjder för att minska luftförsvarets
verkan på lägre höjder. Vid angrepp med kärnvapen skull vapenin
sats mot flertal viktiga mål kunna ske på stridsekonomiskt sätt från
höjder där nuvarande luftförsvar inte hade någon verkan.
Enligt CFV stod valet av luftvärnsrobotsystem mellan Blood
hound II och Hawk. Av dessa ansågs endast Bloodhound ha möjlig
het att verka över jaktens topphöjd och ansågs vara överlägsen
Hawk under elektronisk störning. Anskaffning av Bloodhound som
komplettering av jaktflyget var enligt CFV starkt motiverad av
operativa skäl. Vidare anfördes att erfarenheterna från försöksverk
samheten med Rb 365 (Bloodhound I) skulle komma att underlätta
uppsättandet av Bloodhoundförbanden.
En ny radar "Indigo Corkscrew"- hade medfört en högre grad
av rörlighet för systemet. Genom flera alternativa grupperingsplat
ser för eldenheterna och restriktiv användning av belysningsradarn
skulle systemet inte kunna anses som "fasta" eller i förväg lokalise
rade mål.
CFV avslutade med att föreslå anskaffning av Rb 368 (Blood
hound II) till luftförsvaret och redovisade ett förslag med sex robot
divisioner med 96 robotar för täckning av södra Sverige.33
Den 6 september 1961 sammankallade Försvarsstaben utrednings
ledningen till ett sammanträde för att ta ställning till CFV:s förslag
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om anskaffning av Rb 368. Utredningsledningen tillstyrkte försla
get att anskaffa sex divisioner Rb 368 till luftförsvaret. I motivering
en sades att det var önskvärt att komplettera jaktflyget med Rb 368,
främst på grund av vapensystemets förmåga att bekämpa snabba
mål och att upprätthålla hög insatsberedskap. Anskaffningen sågs
som ett första steg i en ersättning av en del av jaktförsvaret med
luftvärnsrobotar. Uppgiften att genomföra studier av den framtida
avvägningen mellan jaktflygplan och luftvärnsrobotsystem borde
enligt utredningsledningen uppdras åt CFV.
Primärmålet för robotsystemet angavs vara att bekämpa snabba
flygplan på höjder över de allra lägsta. Hotet av störflygplan på
höjder över jaktflygplanens verkanshöjd ansågs inte tillräckligt för
att motivera anskaffning av ett luftvärnsrobotsystem.
CA ansåg att anskaffningen borde ha avsett Rb 367 Hawk med
hänsyn till de fördelar en standardisering skulle medfört.34
Rb 368 anskaffades främst för att bekämpa enstaka snabba flyg
plan med kärnladdningar som anflög med farter M 1,5-1,7 eller på
höjder över jaktens verkansområde. Kärnvapenangrepp ansags
vara den sannolika angreppsformen. Mot denna bakgrund var
anskaffning av Rb 368 logisk för att kunna möta det beskrivna hotet.

Beskrivning av robotsystem Rb 68
Luftvärnsrobot 68 Bloodhound var vapenbäraren i robotsystem
Rb 68. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av luftvärns
robotsystem Rb 68.35 Varje division upprättade två krigsförband
luftvärnskompani robot 68. Luftvärnskompaniet innehöll följande
organisationsbestämmande materiel:
•
•
•
•

belysningsradar
robotgruppcentral
fyra robotar
fyra lavetter.

Krigsorganisationen omfattade 135 man. Belysningsradarn var av
CW-typ och arbetade på 3 cm-bandet. Radarn som utnyttjade dopp
lereffekten hade goda låghöjdsegenskaper eftersom markekon inte
störde målföljningen.Remsstörning påverkade inte radarn och mål
följningsförmågan mot brusstörande mål var mycket god. Robot
gruppcentralen utgjorde kompaniets stridsledningscentral. Den var
uppbyggd kring en dator som beräknade och presenterade erfor209
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Robot 68 grupperad på krigsuppställningsplats. (Bild via FV-Nytt)

derliga data. Datorn svarade även för styrning och övervakning av
robotens klargöring och övriga tekniska funktioner i systemet.
Lavetten hade tre huvudfunktioner. Den gav roboten rätt eleva
tionsvinkel, som var konstant cirka 30 grader. Vidare försåg den
roboten med hydraltryck, kylluft och elkraft samt förmedlade signa
ler till och från roboten vid provning och förberedelser för skott.
Slutligen var lavetten vridbar för att ge roboten rätt utgångsbäring.
Roboten var omkring åtta meter lång och hade en startvikt på två
ton. Den drevs av två ramjetmotorer som gav en marschfart av Mach
2,7. Roboten startades med hjälp av fyra startraketer. Roboten
styrdes enligt syftbäringsprincipen. Målsökaren var semiaktiv och
låste på den från målet reflekterade signalen från belysningsradarn.
Vid brusstörande mål låste målsökaren på brussignalen. Roboten
styrdes av vridbara vingar som alternativt fungerade som skevro
der eller höjdroder. Roboten hade zonrör och en stridsladdning med
s k "continuous rad". Topphöjd för roboten var över 20 km och
räckvidden över 100 km.
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Robotsystemets strid leddes normalt från strilcentral där beslut
om insats fattades. Från strilcentral överfördes måldata till robot
gruppcentralen för inriktning av belysningsradarn. Belysnings
radarn fångade därefter och följde automatisktmålet. Efter avfyring
övertogs styrningen av robotens målsökare. Robotsystemet kunde
genomföra strid autonomt men med vissa begränsningar bland
annat på grund av att igenkänningssystem saknades.

Avveckling av Rb 68
ÖB65
1963 uppdrog Kungl. Maj:t åt ÖB att ta fram underlag för statsmak
ternas ställningstagande till kostnaderna för det militära försvaret
för tiden efter budgetåret 1966/67. I ÖB 65 redovisades förutom
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allmänna grunder och överväganden ÖB:s förslag till riktlinjer för
krigsmaktens fortsatta utveckling inom olika kostnadsramar under
perioden 1967-74.
I ÖB 65 redovisades en grundsyn på luftförsvaret. Luftförsvarets
huvuduppgift var att tillsammans med övriga försvarsfunktioner
delta i invasionsförsvaret. Luftförsvaret skulle ge övriga strids
krafter skydd för att öka deras uthållighet och möjlighet till verkan.
Kravet att skydda befolkning och försörjning skulle beaktas. Skyd
det skulle främst tillgodoses genom att luftförsvaret hade sådan yt
och höjdtäckning att en angripare kunde mötas oavsett vilket mål
eller målområde som anfölls. Luftförsvarsmedlen skulle kunna
kraftsamlas till aktuellt område.
Jaktsystem hade större räckvidd än robotsystem. Den större
räckvidden medförde ökad flexibilitet som bland annat medgav
kraftsamling. Jaktflyget ansågs vara det mest lönsamma vapen
systemet för ytförsvar inom huvuddelen av landet och på höjder
utom de högs ta.Jaktflyget ansågs därför även fortsättningsvis behö
va vara huvudkomponenten i luftförsvaret.
Det ansågs dock mera lönsamt att anskaffa ett robotsystem för
insats mot mål med mycket höga farter och på de högsta höjderna än
att utveckla ett jaktflygplan avpassat för att täcka dessa höjder.
Jaktsystemet ansågs därför behöva kompletteras med luftvärnsro
botar för insats mot mål på de högsta höjderna.
Vid fientlig anflygning på de lägsta höjderna bedömdes för
varningstiden inom vissa områden kunna bli så kort att jaktflyget
kunde få mindre gynsammatillfällen till verkan. Robot-eller eldrörs
luftvärn med möjlighet att verka med mycket kort förvarning be
dömdes få särskild stor betydelse inom sådana områden.36
Luftförsvarsfrågor hade under en följd av år ägnats speciell upp
märksamhet. Intresset hade dock i första hand kommit att koncen
tereras till avvägningen mellan jaktflygplan och luftvärnsrobotar.
Motiv och bedömningar beträffande luftförsvarets utformning i
ÖB 65 avvek inte från den grundsyn som redovisats i ÖB-utredning
en 1957 och efterföljande målutredningar. Den genomgripande
utredning av luftförsvaret som diskuterades under målutredning
arna hade ännu inte kommit till stånd.
Inför statsmakternas ställningstagandena rörande flygplan 37
och luftförsvarets utformning och inriktning under 70- och 80-talet
torde behovet av en sådan utredning ha ökat.
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ÖB-svaret 1967
1965 års försvarsutredning meddelade i december 1966 attÖB borde
utföra ytterligare utredningar mot bakgrund av lägre ekonomiska
ramar än vad tidigare direktiv angett.
Försvarsutredningen begärde ett klarläggande av luftförsvarets
uppgifter. Vidare begärdes attÖB skulle uppmärksamma möjlighe
terna att minska jaktflyget mot bakgrund av i direktiven antydd
förändring i hotbilden. Ett luftangrepp skulle i huvudsak komma att
ske från de lägsta höjderna. Den effekt i låghöjdsförsvaret som
kunde åstakommas med modernt eldrörsluftvärn och genom luft
värnsrobotar av olika slag skulle redovisas.
ÖB:s svar på försvarsutredningens direktiv presenterades i sep
tember 1967. ÖB menade att det med den korta tid som stått till
förfogande inte varit möjligt att till alla delar genomföra utredning
en av de i många avseenden komplicerade frågorna.
ÖB hade inte ändrat grundsynen på luftförsvaretfrån 1965. Vissa
modifieringar av luftförsvarets uppgifter och framtida utformning
behövde dock göras med hänsyn till de lägre ekonomiska ramarna.
Främst skulle försvaret mot överljudsplan anflygande på höga
höjder komma att eftersättas i högre grad än försvaret mot anflyg
ning på låga höjder.
Angående luftförsvarets komponenter anfördes följande syn
punkter. Den aktuella medelstilldelningen skulle innebära att redu
ceringar måste genomföras. Det ansågs rimligt att i första hand
reducera försvarsinsatsen mot mål med höga farter och i höjdskik
tet över 15-18 km. I hotbildsprognosen för planeringsperspektivet,
70- och SO-talet, bedömdes att flygplan med dessa prestanda skulle
förekomma i mindre omfattning och huvudsakligen i samband med
spanings- eller störföretag och vid kärnvapeninsatser. Det sades att
frågan om ersättare till robot 68 borde anstå tillsvidare och att robot
68 skulle kunna kvarstå i organisationen till omkring 1986 om
föreslagna moderniseringar av robotsystemet genomfördes.
Den arbetsgrupp som studerat luftförsvaret konstaterade att en
fördjupad analys borde ske av luftförsvarets uppgifter i stort och
andra för luftförsvarets framtida utformning viktiga faktorer.
CA sade i sitt yttrande till ÖB-svaret 67 att han förordade ett
alternativ med tyngdpunktenlagd påarmestridskrafter. Detta inne
bar en ökad andel luftvärn på bekostnad av jaktflygets kapacitet. CA
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menade att jaktförsvaret hade svårt att verka mot flygplan på låg
höjd i våra gränsområden och i vissa operativt betydelsefulla kust
områden.
CFV betonade att flygstridskrafternas förmåga till hög bered
skap, hög initialeffekt och stor rörlighet medförde hög tröskelnivå
och verkade krigsavhållande. CFV förordade ett alternativ med
tyngdpunkten lagd på flyg- och marinstridskrafter.
ÖB förordade ett alternativ som i stort innebar att den rådande
balansen mellan försvarsfunktionerna bibehölls.37
I ÖB-svaret redovisades en sänkning av ambitionsnivån vad gällde
luftförsvarets förmåga att bekämpa mål på de högsta höjderna.
Reduceringar inom luftförsvaret vid eventuell minskning av de
ekonomiska medlen ansågs kunna ske inom denna förmåga. Beho
vet av ersättare till Rb 68 fick lägre prioritet än tidigare. Den
förändrade hotbilden angående snabba mål på de högsta höjderna
torde ha inneburit att behovet av ett vapensystem som Rb 68
minskat. De första tecknen på en möjlig förändring av luftförsvars
doktrinen framkom i ÖB-svaret 67. Underlaget var sannolikt inte
tillräckligt för några beslut om luftförsvarets utformning i framti
den. Behovet av en omfattande utredning om luftförsvarets uppgif
ter och utformning torde ytterligare ha ökat.

Luftförsvarsutredning 1967
I november 1967 uppdrog Kungl Maj:t åt ÖB att genomföra en
utredning om luftförsvarets framtida utformning.
I december samma år utfärdade ÖB direktiv till luftförsvarsutred
ningen 1967. Utredningen skulle avge slutrapport med rekommen
dationer 1970 (LFU 67). Under 1968 och 1969 skulle erforderligt
underlag kunna avlämnas för ställningstagande inför val av aktuel
la vapensystem. Utredningen skulle bland annat ta fram:
• relevant hotbild för 1980-talets början,
• förslag till ÖB:s grundsyn på luftförsvarets målsättning och ope
rativa utnyttjande,
• redovisa sammansättning av olika system inom luftförsvaret.

Luftförsvarsutredningens rekommendationer överlämnades till ÖB
i februari 1970.
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Mot bakgrund av utförda effektstudier och värderingar av dessa
avgav utredningen rekommendationer beträffande:
• systemval och utformning av system,
• dimensioneringsgrunder för luftförsvarets omfattning.
På grundval av såväl effektstudier och värderingar som utförda
kostnadsberäkningar avgavs rekommendationer avseende:
• luftförsvarets utformning i alternativa ekonomiska nivåer inom
perspektivplanen,
• luftförsvarets utveckling under 1970-talet fram till slutläget i alternativa ekonomiska nivåer inom perspektivplan 1971.
Utredningen redovisade resultaten av en jämförande studie av
jaktflyg (JA 37) och nya luftvärnsrobotar typ I och II ( efterföljare till
Rb 68 respektive Rb 67).
Utredningen fann att inga prestanda hos en robot av typ I kunde
medföra sådana fördelar för vårt luftförsvar att luftvärnsrobot av
denna typ borde väljas före JA 37. Enbart de måltyper som kunde
förekomma på höjder över 20 km ansågs inte ensamt kunna motive
ra en anskaffning av en ny luftvärnsrobot typ I. Det avgörande
ansågs vara vapensystemets verkan mo t huvuddelen av måltyper
na.
Dennyaluftvärvsroboten typ II ansågs också vara klartunderläg
sen jaktsystemet i fråga om insats- och täckningsförmåga även om
robotens elduthållighet och motståndskraft mot bekämpning var
mera jämförbara med jaktsystemet.
Med dessa motiv fann utredningen att luftvärnsrobot typ I och II
inte kunde övervägas som alternativ till JA 37.
Utredningen redovisade framtida utnyttjande av befintliga luft
värnsrobotsystem av typ I (Rb 68) och II (Rb 67).
Efter studier av Rb 68 hade utredningen kommit till uppfattning
en att robotsystemet fortfarande hade god verkan mot mål med
relativt extrema prestanda. Svagheterna bedömdes vara den be
gränsade elduthålligheten, sårbarheten som betingades av syste
mets ringa rörlighet och angriparens möjligheter att lokalisera grup
peringsplatser med hjälp av sändningen från belysningsradarn.
Risken för bekämpning med signalsökande robot tillmättes stor
vikt. Aktuella modifieringar av roboten ansågs inte nämnvärt för
bättra systemets motståndskraft mot signalsökande robotar.
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Utredningen var av den meningen att luftvärnsrobot 68, med eller
utan modifieringar, inte för någon längre tid motiverade sin plats i
luftförsvaret. Systemet ansågs efterhand (under 1970-talet) kunna
utgå ur organisationen.
Utredningen ansåg att avveckling av Rb 68 även var erforderlig
av ekonomiska skäl. Detta för att medel skulle kunna frigöras för
andra ändamål inom luftförsvaret.
Utredningen ansåg att Rb 68 i de lägsta ekonomiska nivåerna
borde utgå ur krigsorganisationen i sådan takt att under perioden
1978-87 ca 250 mkr kunde frigöras för andra åtgärder inom luftför
svaret. I högre ekonomiska nivåer bedömdes behovet att snabbt
frigöra medel inte vara lika stort varför reduceringen kunde ske i
långsammare takt. Båda alternativen förutsatte dock att förbands
reduceringar tidigast genomfördes 1972/73 och pågick till omkring
1981.
Det borde enligt utredningen ankomma på CFV att närmare
föreslå hur en sådan organisationsförändring skulle genomföras.
I utredningens rekommendation sades beträffande Rb 68 att
systemet skulle avvecklas succesivt under 1970-talet. Denna av
veckling var en förutsättning för utredningens rekommendationer
i alla redovisade kostnadsramar.38
Risken för bekämpning med signalsökande robotar torde inte ha
varit ett hot som var specifikt för Rb 68. Alla luftvärnssystem som
utnyttjade radar för spaning och/ eller eldledning torde ha varit
utsatta för hotet fran signalsökande robotar. Den ringa rörligheten
gjorde att Rb 68 var mer sårbar för flygbekämpning än till exempel
ett fordonsburet system. Denna svaghet skulle kunna ha mot
verkats genom skydd av robotplatser med eldrörsluftvärn.

Luftförsvarsdoktrin
LFU 67 skulle enligt direktiven lämna ett förslag till ÖB:s operativa
målsättning för luftförsvaret. Utredningens förslag till operativ
målsättning får anses ha utgjort den luftförsvarsdoktrin som kom
mit att ligga till grund för utformning och utveckling av luftförsva
ret under 1970-talet.
Luftförsvaret skulle genomföras med aktiva och passiva åtgär
der. Det aktiva luftförsvaret syftade till att bekämpa angriparens
luftburna strids-, spanings- och transportmedel. Passiva luftförsva216

ret var åtgärder för att på annat sätt än bekämpning i luften försvåra
insats och reducera verkan av angriparens luftburna stridsmedel.
Luftförsvarets huvuduppgift angavs vara att förhindra eller för
svåra för angriparen att uppnå sitt syfte med en operation genom
luften mot vårt territorium. Luftförsvaret skulle medverka till att
angriparens anfallskraft bröts samtidigt som befolkning, försörj
ning och militära resurser skyddades.
Lufthotet bedömdes främst utgöras av flygplan inom höjdom
rådet upp till omkring 20 km och helikoptrar på höjder under 2 km.
Hotet ansågs variera geografiskt med hänsyn till angriparens flyg
stridskrafters prestanda och basering samt möjligheterna att ändra
denna basering.
Angående luftförsvarets utformning och utveckling sades att hot
från flygplan och aerodynamiska robotar på höjder över omkring 20
km inte skulle vara dimensionerande men skulle i mån av tekniska
och ekonomiska resurser beaktas vid utformningen av det aktiva
luftförsvaret.
Luftförsvaret skulle kunna verka i en miljö med elektronisk
störning. Insatser med signalsökande vapen skulle inte få framstå
som gynnsamma.
Luftförsvarets enheter skulle ha skydd och rörlighet så att stor
motståndskraft erhölls främst mot bekämpning med andra vapen
än kärnvapen.
LFU 67 förslag innehöll ett antal huvudprinciper för hur luftför
svaret skulle föras.
Luftförsvaret skulle föras så att angriparens verkan i försvarade
mål skulle bli så liten som möjligt.
Jaktflyget skulle insättas främst för att bryta angriparens anfalls
kraft och reducera hans resurser för att genomföra invasionen.
Luftvärnet skulle främst skydda militära förband och viktiga
skyddsföremål inom militära försvaret och totalförsvaret i övrigt.
Luftförsvaret skulle kontinuerligt kunna möta angrepp mot de
mest betydelsefulla målen. Genom hög beredskap skulle angripa
rens möjligheter att välja tidpunkt för överraskande anfall inte bli
gynnsamma. Huvuddelen av luftrummet skulle kontinuerligt över
vakas för att uppnå största effekt av luftstridsmedlen och erhålla
underlag för alarmeringen.
Angriparens spaning från luften skulle så långt möjligt förhind
ras.
217

Skydd av beredskaps- och insatshöjande åtgärder skulle priorite
ras. Det bedömdes härvid kunna bli nödvändigt att göra avkall på
luftförsvaret och då främst jaktflygets uthållighet under krigets
inledningsskede. Strävan skulle dock vara att i det längsta påtvinga
angriparen de nackdelar ett uthålligt luftförsvar innebar.
Luftvärnet skulle under förbekämpning grupperas för skydd av
jaktsystemet. Härigenom skulle jaktförsvarets uthållighet ökas och
angriparen kunna tillfogas förluster. I senare skede skulle jaktflyget
utnyttjas så att angriparens möjligheter att anflyga och anfalla över
luftvärnsystemens höjdtäckning begränsades. 39
Behovet av att kunna möta ett hot på höjder över omkring 20 km
hade härmarkantnedtonats jämfört med tidigare redovisade grund
syner på luftförsvaret. Vidmakthållande och ersättning av luft
värnsrobotsystem Rb 68 hade nedprioriterats till ett vapensystem
som kunde ingå i luftförsvaret såvitt det fanns ekonomiska resurser
över när de övriga systemen tillgodosetts. Något klart uttalat opera
tivt behov av Rb 68 i det framtida luftförsvaret kunde inte konstate
ras i utredningens förslag. Vidmakthållande eller inte vidmakthål
lande av systemet blev således beroende av vilka ekonomiska
resurser luftförsvaret skulle komma att erhålla.
Den redovisade luftförsvarsdoktrinen behandlade inte hur hotet
på de högsta höjderna skulle mötas till exempel med passiva åtgär
der. I beskrivningen av hotbilden sades vidare att luftförsvaret
främst skulle utformas för att kunna möta ett lufthot inom höjd
området under omkring 20 km . Luftförsvarsdoktrinen innebar att
behovet av att bibehålla ett luftvärnsrobotsystem med Rb 68 pres
tanda markant minskat. Systemets fortlevnad i luftförsvaret hade
blivit en fråga om tekniska och ekonomiska resurser.
Under första delen av 1960-talet bedömdes kärnvapenkriget ut
göra den sannolika krigsnivån vid ett angrepp mot Sverige. I denna
krigsnivå ansågs enstaka kärnvapenbärande flygplan på de högsta
höjderna utgöra ett allvarligt hot i luftkrigföringen mot Sverige.
Under slutet av 1960-talet skedde en förändring i bedömningen av
kärnvapenhotet. Angrepp med konventionella vapen ansågs, utan
att helt bortse från kärnvapenhotet, som den mest sannolika an
greppsformen. Rb 68 hade vid anskaffningen bedömts ha hög
motståndskraft mot elektronisk störning. Enligt LFU 67:s bedöm
ning skulle dock telemotmedlens utveckling medföra att Rb 68
under 1980-talet inte skulle vara ett stridsekonomiskt vapensystem.
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CA instämde i utredningens rekommendationer att Rb 68 borde
utgå ur organisationen tidigare än beräknat och delade utredning
ens bedömning att Rb 68 inte för någon längre tid motiverade sin
plats i luftförsvaret.40
CFV ansåg att utredningens grunder och principer för luftförsva
rets dimensionering var logiska och rimliga. Som helhet ansåg CFV
att utredningen hade stort värde och kunde acceptera utredningen
och dess rekommendationer.41
Förslaget att lägga ner Rb 68 var härmed förankrat hos CFV och
CA. Det återstod dock att avgöra i vilken takt systemet skulle
avvecklas.

Avveckling
CFV redovisade sin syn på avvecklingen av Rb 68 i maj 1970. CFV
konstaterade att under senare delen av 1960-talet hade det succes
sivt bedömts mindre sannolikt att kärnvapenkrig skulle komma att
utgöra krigsnivån vid ett angrepp mot Sverige. Angrepp med
konventionella vapen ansågs som den mest sannolika angrepps
formen. Kärnvapenhotet kunde dock inte helt bortses, men vid
avvägning mellan olika luftförsvarskomponenter kunde det inte ha
samma tyngd som tidigare.
Telemotmedel bedömdes under 1980-talet uppnått sådan förmå
ga att vapensystem av Rb 68 typ inte längre skulle vara stridsekono
miska.
I beskrivningen av hotbilden utgkks från ett angrepp med kon
ventionella vapen. Utvecklingen av telemotmedel och försva
rets begränsade ekonomiska resurser hade medfört att LFU 67 i sina
studier funnit att luftvärnsrobot typ I (ersättare till Rb 68) under 80talet inte borde ingå i luftförsvaret. Under hela 70-talet bedömdes
dock Rb 68 ha en väsentlig uppgift att fylla.
Luftförsvaret under 80-talet bedömdes tidigt komma att kräva
ekonomiska insatser och som ett led i detta föreslog LFU 67 att Rb 68
organisation succesivt reduceras under 1970-talet.
CFV ansåg inte att det fanns anledning avvisa LFU 67:s rekom
mendationer. Flygstaben studerade under våren 1970 noggrant Rb
68:s avveckling ochtog framett förslag hur denna avveckling borde ske.
CFV principförslag till avveckling insändes till ÖB våren 1970.
CFV redovisade tre avvecklingsalternativ. CFV förordade ett för219

slag som i stort innebar att avvecklingen av Rb 68:s krigsorganisa
tion skulle ske i takt med leverans av och personalbehov för den nya
spaningsradarstationen Ps-860. De övriga två alternativen var en
avveckling mellan 1972-81 och en snabb avveckling mellan 1972-75.
Den förra var i huvudsak enligt förslaget i LFU 67.42
CFV redovisade 1970 ytterligare ett förslag som innebar en lång
sam avveckling av Rb 68 organisation och som enligt långsiktspla
nen 71/77 skulle vara genomförd 82/83. 43
En viktig del i förslaget synes ha varit att anpassa avvecklingen av
Rb 68 mot förändringar inom strilsystemet som bedömdes medföra
ökat personalbehov. Detta skulle kunna tillgodoses genom succesiv
överföring av personal från Rb 68 allt eftersom organisationen
avvecklades. Förslaget tillgodosåg sannolikt behoven för en orga
nisationsförändring och den därmed sammanhängande hantering-

Rb 68 på startlavett och med belysningsradam i bakgrunden.
(Bild via FV-Nytt)
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en av personalbehoven. Det torde ha varit tveksamt huruvida
förslagets långsamma avvecklingstakt medgav att betydande eko
nomiska medel kunde frigöras innan 70-talets slut för att omfördelas
till andra behov inom luftförsvaret eller utnyttjas för eventuella
besparingsåtgärder.
CFV föreslog i maj 1972 att hela robotsystem 68 skulle avvecklas
under 1972/73. Enligt tidigare plan skulle systemet avvecklats
senast 1974 och materielen förrådställts.
Förbanden kvarstod i krigsorganisationen med en mobiliserings
tid om fem månader för 50 procent av förbanden och 14 månader för
resterande del.
Ytterligare 100 mkrskulle enligt nya beräkningar behöva avsättas
för underhållskostnader under perioden 72/73-76/77. CFV ansåg
sig av ekonomiska skäl inte kunna bibehålla robot 68 enligt tidigare
plan. Förrådsställning ansågs inte meningsfull då systemets höga
insatsberedskap inte kunde utnyttjas på grund av den långa mo
biliseringstiden. 44
Kungl Maj:t beslutade i juni att utbildning och underhåll av
luftvärnsrobotförband robot 68 skulle börja avvecklas under 72/73
och 73/74. Materielen skulle därefter förrådsställas med mobili
seringstid på omkring sex månader. Kungl Maj:t beslutade i linje
med ÖB:s uppfattning som innebar att avvecklingen skulle förläng
as två år i förhållande till CFV:s förslag.45
Under hösten 1972 utredde FS på uppdrag av ÖB olika alternativ
att förrådsställa robotmaterielen ur kostnads- och beredskapssyn
punkt. ÖB konstaterade när utredningen redovisades för Kungl
Maj :t i november att ekonomiska läget för krigsmakten hade skärpts.
Som exempel nämndes att anpassningen av 37-systemet inte skulle
kunna ske i den takt som planeringsnivån angav. ÖB angav inte
närmare vad som avsågs med anpassning till planeringsnivån. Det
torde dock ha avsett tidpunkten för att uppnå planerat antal divisio
ner AJ, S respektive JA och en senareläggning av JA-systemet. ÖB
föreslog att Kungl Maj:t omprövade tidigare beslut att robotsystem
68 skulle förrådsställas och förordade att systemet snarast lades ner.
ÖB redovisade dock samtidigt en möjliget att bibehålla delar av
systemet efter 73/74. Alternativet fordrade att 4 miljoner kronor
tillfördes krigsmakten från och med 73/74 och innebar fortsatt
verksamhet vid två av de sex robotdivisionerna. Robotsystemet
skulle utgå ur krigsorganisationen under 77/78.46 Trots att både ÖB
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och CFV förordade en snar nedläggning av robotsystemet främst av
ekonomiska skäl, beslutade Kungl Maj:t att Rb 68 skulle avvecklas
enligt det senare alternativet. 1973/74 skedde indragning av fyra
robotdivisioner.47
De återstående enheterna benämndes robotbataljoner. 1978 lades
robotbataljonerna ner och all materiel avvecklades.48

Sammanfattning
Den militärtekniska utvecklingen bedömdes i ÖB:s utredningar
1954 och 1957 medföra tillkomst av bomb-och attackflygplan som
kunde uppträda och verka utanför det befintliga luftförsvarets
verkansområde. ÖB:s bedömning avseende luftvärnsrobotar torde
ha grundats på bedömningen av den tekniska utvecklingen. Beho
vet av luftvärnsrobotar motiverades med hänsyn till den militärtek
niska utvecklingen snarare än mot en bedömning av huruvida
angriparen skulle komma att disponera och utnyttja sådana vapen
bärare.
Någon uttalad luftförsvarsdoktrin redovisades inte i ÖB-utred
ningarna 1957. Den allmänt hållna målsättningen angav att luftför
svaret i samverkan med övriga totalförsvaret skulle tvinga angripa
ren till en alltför stor insats för att uppnå avsedd verkan med
luftangreppet. Någon närmare redovisning av vad som avsågs med
stora förluster eller avsevärt reducerad verkan gjordes inte.
Utan fastställd luftförsvarsdoktrin med definierat flyghot torde
utredningen saknat erforderligt underlag för ställningstagande av
seende behovet av luftvärnsrobotar. Behov av luftvärnsrobotar
hade ändock konstaterats vilket främst torde ha grundats på gjord
bedömning av den tekniska utvecklingen.Den allmänna målsätt
ningen kompletterad med ÖB:s studie 1959 korn att utgöra grunden
för de fortsatta studierna i målutredningarna. Denna målsättning
för luftförsvaret utgjorde embryot till den luftförsvarsdoktrin som
successivt formulerades i utredningsarbetet.
Jämförande värderingar av vapensystem målutredningarna
påbörjades 1957. Vapensystem för bekämpning av luftmål stude
rades i både mark- och luftmålsutredningen. Det framtida ökande
behovet av samordning mellan försvarsgrenarna vid införande av
luftvärnsrobotar uppmärksammades inte tillräckligt tydligt i utred222

ningarna. Uppenbar risk förelåg att utredningarna utan samord
ning skulle utmynna i olika utredningsförslag om anskaffning av
vapensystem. Armenoch flygvapnet var oense om själva grunderna
för utredningsarbetet och hade hamnat i resultatlösa diskussioner
om vad som kunde anses vara bevisat eller styrkt i respektive utred
ningsrapport.
1958 insåg ÖB nödvändigheten av att samordna handläggningen
av luftvärnsrobotsystem och att låta Försvarsstaben svara för erfor
derlig ledning av samordningen.
Ansvaret för samordning av utredningarna låg dock på för
svarsgrenarna och någon effektiv styrning av utredningarna torde
ÖB inte ha kunnat utöva. Bristande samarbete hade lett till att
utredningarna drev skilda linjer i robotfrågan. Försvarsstaben insåg
att det för att få fram erforderligt underlag för ÖB:s äskanden
krävdes hårdare styrning.
ÖB avslog i november 1960 CFV:s förslag om anskaffning av
Bomarc. Som motiv angavs tveksamhet huruvida angriparen skulle
komma att förfoga över flygplan med topphöjder upp mot 20 km.
Bomarc ansågs vara ett för våra resurser för dyrt system. De två
återståenderobotsystemen skulle enligtÖB:s ställningstagande inte
behöva värderas mot flygplan med prestanda över M 1,5-1,7 och
höjd över 15 km.
Bloodhound ansågs åsamka angriparen större förluster än Hawk
när angriparen uppträdde över jaktförsvarets topphöjd. Skillnaden
mellan Hawk och Bloodhound var mindre vid flyginsatser utan
kärnvapen. Luftmålsutredningen ansåg att behov förelåg av robot
systemet Bloodhound för att kunna bekämpa vapenbärare vid
insats med kärnvapen samt störnings- och spaningsflygplan på
höjder över jaktens topphöjd.
I juni 1961 tillstyrktes förslaget att anskaffa sex divisioner Blood
hotmd till luftförsvaret. I motiveringen sades att det var önskvärt att
komplettera jaktflyget med Bloodhound främst på grund av vapen
systemets förmåga att bekämpa snabba mål och upprätthålla hög
insatsberedskap. Anskaffningen sågs som ett första steg i en ersätt
ning av delar av jaktförsvaret med luftvärnsrobotar. CA ansåg dock
att anskaffningen borde ha avsett Hawk med hänsyn till de fördelar
en standardisering skulle medfört.
Bloodhound anskaffades främst för att vid ett kärnvapenangrepp
kunna bekämpa enstaka flygplan med kärnladdningar på höjder
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över jaktens verkansområde. Kärnvapenangrepp bedömdes som
den sannolika angreppsformen mot Sverige. Rb 68 anskaffades för
att möta detta hot.
1967 redovisade ÖB, enligt direktiv från försvarsutredningen,
konsekvenser för luftförsvaret vid lägre ekonomiska ramar. Det
ansågs rimligt att i första hand reducera försvarsinsatsen mot mål
med farter över M 1,5-1,7 och i höjdskiktet över 15-18 km.
I hotbildsprognosen för planeringsperspektivet, 70- och SO-talet,
bedömdes att flygplan med dessa prestanda huvudsakligen skulle
förekomma i samband med spanings- eller störföretag och vid
kärnvapeninsatser.
Luftförsvarsutredningen 1967 var av den meningen att luftvärns
robot 68 inte för någon längre tid motiverade sin plats i luftförsvaret.
Systemet borde efterhand utgå ur organisationen. Systemets svag
heterna bedömdes vara begränsad elduthålligheten, ringa rörlighet
och att grupperingsplatserna kunde lokaliseras. Utredningen ansåg
att avveckling av Rb 68 även visat sig erforderlig för att medel skulle
kunna frigöras för andra ändamål.
Utredningens förslag till operativ målsättning var den luftför
svarsdoktrin som låg till grund för utformning och utveckling av
luftförsvaret under 1970-talet. Lufthotet bedömdes främst vara
flygplan inom höjdområdet upp till omkring 20 km och helikoptrar
på höjder under 2 km. Angrepp med konventionella vapen bedöm
des som mest sannolikt. Behovet av att kunna möta ett hot på höjder
över omkring 20 km hade minskat. Bibehållande av Rb 68 organisa
tion blev beroende av vilka ekonomiska ramar som skulle komma
att gälla för luftförsvaret.
CFV föreslog i maj 1972 att hela robotsystem 68 skulle avvecklas
under 1972/73. Enligt tidigare plan skulle systemet avvecklats
senast 1974 och materielen förrådsställts. CFV ansåg sig av ekono
miska skäl inte kunna bibehålla robot 68 enligt tidigare plan. För
rådsställning ansågs inte meningsfull då systemets höga insatsbe
redskap inte kunde utnyttjas på grund av den långa mobiliserings
tiden.
ÖB föreslog på hösten 1972 att Kungl Maj:t omprövade tidigare
beslut att robotsystem 68 skulle förrådsställas och förordade att
systemet snarast lades ner. ÖB redovisade dock samtidigt en möjlig
het att bibehålla delar av systemet efter 73/74. Alternativet innebar
fortsatt verksamhet vid två av de sex robotdivisionerna och att
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robotsystemet skulle utgå ur krigsorganisationen under 77 /78.
Trots att både ÖB och CFV förordade en snar nedläggning av
robotsystemet främst av ekonomiska skäl beslutade Kungl Maj:t att
avvecklingen skulle ske enligt det senare alternativet.
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Svensk FN-trupp och folkrätten
Göran Rosenblad

Inledning
Under FN-insatsen i Kongo deltog svenskarna i omfattande stri
der. Svensk FN-trupp påstås därvid ha kommit i konflikt med folk
rätten. Syftet med denna utredning är att analysera de situationer
där detta kan sägas ha inträffat. Slutsatser skall dras avseende de
konfliktsituationer som särskilt uppmärksammats i rapporter, skrift
växlingar och press. Även situationer som inte kan karakteriseras
som brott mot folkrätten belyses, eftersom de ändå offentliggjorts
och tvingat fram ställningstaganden.
Gällande bestämmelser avseende folkrätt, soldatregler och sär
skilda FN-mandat redovisas och jämförs. Dessa regler sätts i relation
till uppkomna situationer. Slutsatser skall dras huruvida dessa
bestämmelser utgjort tillräcklig grund för ett korrekt agerande från
FN-truppens sida.
Utbildning och rekrytering av FN-personal inför uppgiften i
Kongo belyses. Särskilda förhållanden på platsen såsom riktlinjer
från FN-kommandot, ansvar och befälsförhållanden samt avlös
ningar tas med i resonemanget. Slutsatser dras om detta inverkat
på FN-styrkans sätt att lösa sina uppgifter.
Samtida pressdebatt, rapporter m m, som givit upphov till att
svenska militära myndigheter vidtagit åtgärder för att förbättra
utbildningen, belyses.
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Förutsättningar och avgränsningar
• Utredningen utgick från händelserna vid tidpunkten för FN
styrkans insatser i Kongo 1960-64 och den då gällande politiska
och militära situationen. Särskilt intresse ägnas perioden septem
ber 1961 till februari 1962 då de intensivaste striderna ägde rum.
• I pressdebatten behandlas såväl utländska som svenska press
inlägg. Som underlag utnyttjas ett begränsat antal svenska tidningar.
• I första hand redovisas situationer där svensk FN-trupp varit
inblandad. Situationer, där övriga i operationen deltagande natio
ner förekommer, tas upp då detta krävs för att ge en bättre förstå
else för sammanhanget.
• Vissa av de i Kongooperationerna berörda nationerna kan ej
anses ha brytt sig om gällande folkrättsliga regler.
• Uppsatsen behandlar i första hand de situationer där FN-trupp
påstås ha begått brott mot folkrätten. Förhållanden avseende disci
plinmålsbrott berörs översiktligt för att belysa eventuella sam
band.
• De synpunkter som framkommit vid intervjuer med personal
som tjänstgjort i Kongo utnyttjas framför allt för att ge stöd åt öv
rigt underlag.

Litteratur och källor
Inget finns tidigare skrivet i ämnet.
Vad gäller litteratur av memoarkaraktär torde Fredens Soldater av
Carl von Horn, Katanga av Jonas Waern, Afrikanskt Mellanspel av Olle
Hederen och Fredsknektarna av Claes Löfgren täcka in större delen av
tiden för Kongoinsatsen.
Övrig litteratur är sådan som allmänt beskriver Kongo-operatio
nen, FN-organisationen, folkrättsliga bestämmelser och lokala in
struktioner eller anvisningar.
I Riksarkivet och Krigsarkivet har studerats material i form av
skrivelser, rapporter, utredningar och pm.
Vad gäller aktuella pressorgan har Svenska Dagbladet och Dagens
Nyheter studerats framför allt under perioden september 1961 till
februari 1962. Dessutom redovisas artiklar ur tidningen Folket i Bild.
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Underlaget kompletteras med intervjuer av personal som tjänst
gjort i befattning på högkvartersnivå (i Leopoldville), som brigad/
bataljonschef, kompanichef ställföreträdare och plutonchef. Även
personal ur Röda Korsets ledning har bidragit med synpunkter.

Bakgrund
Allmänt
FN-insatsen i Kongo ägde rum under perioden juli 1960 till juni 1964.
Den karakteriserades framför allt av att landet där verksamheten
bedrevs upptog en ungefärlig yta motsvarande halva Västeuropa
samt av det stora antalet deltagande soldater (som mest ca 20 000).
FN-styrkorna rekryterades från 23 olika länder med vitt skilda
levnadsförhållanden och språk. Utöver detta genomfördes hela
aktionen under ett stundtals mycket bistert världspolitiskt klimat.
Ett kraftigt eko i omvärlden gav också generalsekreteraren Dag
Hammarskjölds död i september 1961. Samtidigt med insatsen i
Kongo pågick FN-operationer i bl a Gaza, Kashmir och Korea.
På grund av rådande utrikespolitiska motsättningar var förut
sättningarna för FN-ledningen att kunna ställa klara och entydiga
uppgifter begränsade.
De rent militära besluten fattades många gånger långt ned i
organisationen utan övergripande kännedom, vilket ställde stora
krav på ansvar och förmåga till självständigt agerande.
En intressant jämförelse kan göras med tidigare FN-insatser då
styrkan traditionellt ställt sig mitt emellan de aktuella kontrahenter
na. Problemet i Kongo var däremot att det inte fanns någon plats att
ställa sig på.

Historia
Vid Berlinkonferensen om Kongo 1885 erkändes kung Leopold II
av Belgien som härskare över fristaten Kongo. Upptäckten av kop
parfyndigheterna i provinsen Katanga 1892 ledde till en konflikt
med britterna och en delning av kopparzonen. 1908 förvandlades
fristaten Kongo till kolonin Belgiska Kongo. Under andra världskri-
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gets slutskede inledde belgarna en industrialisering av landet. De
sociala och politiska följderna av denna utveckling ökade den
politiska självmedvetenheten bland afrikanerna och medförde
spänningar i förhållande till kolonialmakten.
Den 30 juni 1960 erhöll BelgiskaKongo självständighet och repub
liken Kongo utropades.

Politik
Under belgiskt inflytande utvecklades industrin vilket medförde ett
ekonomiskt uppsving för landet. Landets egen förmåga till politisk
ledning, administration och utbildning befrämjades dock inte. Tjäns
ter på högre nivå än lägre tjänsteman bemannades uteslutande av
belgare varför befolkningens inflytande begränsades högst avsevärt.1
Således var förutsättningarna att åstadkomma en enad och kraft
full ledning synnerligen ogynnsamma efter självständigheten. Två
afrikanska politiker, Kasavubu och Lumumba, uppträdde tidigt på
den politiska arenan. Den senare mördades under inbördeskriget
1961.
ProvinsenKatanga med Moise Tshombe i ledningen utropade sig
som självständig stat redan i mitten av juli 1960 vilket åstadkom
ytterligare splittring av landet.
I Kongo rivaliserade så småningom fyra grupper var och en
förlitande sig mera på militärt stöd än på folklig popularitet. 2
FN:s generalsekreterare Hammarskjöld hävdade under hela pe
rioden principen om icke inblandning i angelägenheter som var att
betrakta som landets egna.3 Utrikespolitiskt tvingades han gång
efter annan till en mycket svår balansgång där belgiska, europeiska,
amerikanska och sovjetiska intressen gick vitt isär. Hårdast kritik
riktades mot FN från Sovjetunionens sida.
I samband med de tilltagande striderna under hösten 1961 skärp
te Sverige sina villkor för deltagande i militära operationer och
underströk vidare att FN:s uppgift först och främst var att skapa
förutsättningar för en varaktig fred. I utrikesnämnden med utri
kesminister Unden i ledningen uttrycktes oro inför framtiden, och
skärpta krav på FN:s ledning och svenska FN-truppens utrustning
formulerades. Detta drevs igenom i varje fall vad gäller det senare
behovet.4
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Sveriges traditionella roll som en av de stater som biträtt många
internationella avtal vad gäller krigets humanisering, innebar auto
matiskt en fokusering kring vår egen förmåga att agera enligt dessa.

Ekonomi
I provinsen Katanga låg de rika kopparfyndigheterna (gruvbolaget
Union Miniere de Haut Katanga) i händerna på i huvudsak Belgien,
Frankrike och Storbritannien. Intäkterna från dessa utgjorde hälften
av landets hela statsinkomst varför provinsens självständighetsför
klaring innebar en ekonomisk katastrof för övriga Kongo.5

Militär
Ett av FN:s stora problem var de belgiska soldater som fanns inom
landets gränser. Dessa drogs tillbaka efterhand men många stanna
de kvar som rådgivare och legoknektar vilket försvårade FN-insat
sen. Regeringsarmen var odisciplinerad och utgjorde en egen makt
faktor. I Katanga fanns också välutbildade gendarmer.6

FN:s organisation och uppgifter
Vid FN:s generalsekretariat i New York fanns endast fyra officerare
i en militär avdelning.7 Överbefälhavaren i Kongo lydde under en
"politisk" chef i Leopoldville och betjänades av en stab med office
rare från över trettio olika nationer.8
Hammarskjöld ansåg inte att FN:s uppgift var att lämna militärt
stöd till Kongos regering utan snarare att ge någon form av tekniskt
bistånd. Huvudsakligen skulle FN-styrkan bestå av kontingenter
från afrikanska stater. Några skulle dock tas från stater utanför
Afrika för att understryka FN:s internationella karaktär.
Inledningsvis skulle FN övervaka tillbakadragandet av de bel
giska trupperna och bistå den kongolesiska regeringen med att
upprätthålla lag och ordning.
Efterhand kom FN:s uppgifter att innefatta upprätthållandet av
territoriell integritet och Kongos politiska självständighet.
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Utgångsvärden
Folkrättsliga regler
Avsnittet syftar till att översiktligt beskriva tillämpliga regler /lagar
vad gäller folkrättsligt handlande.9
Följande folkrättsliga regler är aktuella för de områden inom vilka
FN-styrkans agerande kan sägas ha kommit i konflikt med folkrät
ten.10
• Genevekonventionen av den 12 augusti 1949 angående:
förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält (sjukvårdskonventionen),
förbättrande av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande strids
krafterna till sjöss (sjökrigskonventionen),
krigsfångars behandling (krigsfångekonventionen) och
skydd för civilbefolkningen (civilkonventionen).
• Haagkonventionens bestämmelser i artikel 2 om villkoren att
befolkningen i ett icke besatt område skall betraktas som krigföran
de och artikel 46 om respekterandet av enskildas liv och egendom
(lantkrigsreglementet).

FN-regler/mandat
En FN-styrka, som varje annan väpnad styrka, kan bara brukas
innanför de gränser som folkrätten medger. Det vill säga antingen
mot en angripare eller med samtycke från den stat på vars område
den skall operera. Uttryckt i juridisk terminologi är FN som andra
internationella (mellanstatliga) organisationer ett folkrättssubjekt.
Den har således folkrättslig befogenhet att använda styrkan för
militära operationer och i samband därmed också utöva en krig
förandes rättigheter.
FN har emellertid rätt att utöva det sistnämnda endast vid de
tillfällen som är bestämda i FN-stadgan eller tillåtna enligt allmän
folkrätt. Den senare tillåter bruk av militär makt endast till självför
svar mot angrepp eller för att bistå en stat som blir angripen.
Problemet för FN-soldaterna var det många gånger ensidiga
åsidosättandet av respekten för de folkrättsliga reglerna. Detta kan
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exemplifieras bl a genom uppträdande av belgiska krypskyttar i
Elisabethville eller genom hur legosoldater utnyttjade Rödakors
fordon för sina trupptransporter.

Konfliktsituationer
Allmänt
Avsnittet syftar till att genom exempel belysa olika konfliktsituatio
ner som den svenska FN-kontingenten ställdes inför. De redovisade
situationerna representerar i en del av fallen flera likartade typer av
händelser med ungefärligen samma bakgrundsbild.
Ur detta material sorteras ut de situationer som bäst kan veri
fieras i olika källor, och som varit föremål för rättslig prövning eller
rönt särskild uppmärksamhet i olika nyhetsorgan.
Avsnittet avslutas med en kortfattad redovisning för hur svensk
och viss övrigt deltagande FN-trupp fungerade i Kongo. Underlaget
utgörs av svensk press och intervjuer.

Rapporter och utredningar
Av underlaget framgår att:11
1. Belgaren Andre Fecheyr (61-12-14) blivit dödad av svenska FN
soldater utanför sitt hem. 12
2. Svenskar utfört skadegörelse på schweizisk egendom i privata
villor under striderna i Elisabethville.
3. Svenska soldater uppträtt provokativt mot belgare som hölls
fångna i Luluaborg.
4. Rektorn vid universitetet i Elisabethville formulerat upprop till
"den civiliserade världen" angående den skada som åstadkommits
mot lärarkår och dess institutioner.
5. Svensk trupp plundrade familjen de'Brandt.
6. Svenskarrestlivsfarligtvapenochmisshandlatpersoneri tvätteri
butiken Kleen shop.
7. Den schweiziske ämbetsmannen Favre dödades vid en vägspärr
(61-12-18) upprättad av svensk FN-trupp. 13
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8, Irländsk och svensk FN-trupp (61-12-07) öppnade eld mot en
grupp läkare som var ute för att hämta en sårad i anslutning till
tunneln vid Kasengavägen.
9. Fyra europeer användes (61-09-16) som säkerhetsgisslan och
transporterades i fordon märkt med Rödakors-emblem. Fordonet
var dessutom lastat med ammunition.
10. Sjukvårdspersonal tvingades marschera framför anfallande
svensk trupp (61-12-16).
11. Svenskar smugglade stulna vapen med sig hem efter fullgjord
tjänstgöring.

Sammanfattning
I fallet Fecheyr kunde man på ett tidigt stadium av utredningen
konstatera att svensk trupp ej haft möjlighet att utföra handlingen
då man befann sig på annan ort. Vad gäller situationerna nummer
4, 8 och 10 anmäldes de av representanter från Belgien med uppen
bara egenintressen i saken. Någon annan uppgift på svenskt ansvar
för det inträffade stod ej att finna och undersökningen ledde ej heller
till någon form av åtal eller bestraffning.
I det fortsatta resonemanget berörs fall nummer 2, 3, 5, 6, 7, 9 och
11.

I pressen uppmärksammade fall
Av underlaget framgår följande:
1. Det berättigade i upprättandet av Balubalägret i Elisabethville
ifrågasattes (Katangakommittens meddelande nr 1 1962).14
2. Svensk FN-trupp arresterat katangesiska ambulansmän.15
3. Vid flygplatsen Luano upptäcktes 16 katangeser sammanbund
na vid händerna. Gruppen omfattade såväl civila som soldater.
Ansvarig uppgavs vara svensk FN-trupp.16
4. Svenskar misshandlat en katangesisk officer som just återkom
mit från Belgien.17
5. Svenskar gjort
skyldiga till stöld av bl a elefantbetar, kylskåp
och privat bil.18
6. En flygattack genomfördes mot ett sjukhus i Shinkolobwe (61-1212) .19
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7. Granater från svenska och indiska granatkastarbatterier föll ofta
ned i Elisabethvilles centrum och i bostadskvarter. Även ett sjukhus
träffades med flera skadade som följd.20
8, Katangapresidenten Tshombe beskyllde FN-trupperna för att
plundra privatbostäder, massakrera kvinnor, misshandla barn och
stjäla juveler och annan enskild egendom. 21
9. Svensk FN-trupp hyste rasfördomar och uppträdde klart diskri
minerande mot de infödda. 22
10. Svenskar vaktade obeväpnade infödingar kraftigt beväpnade
och med schäferhundar till hjälp. 23

Sammanfattning
Vad gäller Balubalägret ifrågasattes FN:s rätt att överhuvudtaget
upprätta detsamma. Denna problemställning är dock av mera över
gripande folkrättslig karaktär och berör ej särskilt svensktdeltagande.
Anklagelserna i punkterna 2 och 3 avvisades bestämt från svensk
sida och ledde ej heller till vidare utredning. Den påstådda miss
handeln av den katangesiska officeren tillbakavisades från flera
håll. Däremot anförs samme officers positiva attityd till svenskarna
som bland annat kom till uttryck genom hans sätt att vara behjälplig
i samband med utlämnande av svenska fångar.24
I det fortsatta resonemanget berörs fall nummer 5, 6, 7, 9 och 10.

Olika FN-styrkor allmänt
Det redovisade underlaget är baserat på intervjuer och uppgifter i
svensk press och ger endast exempel på karakteristiska drag hos
vissa deltagande förband som kan ha inverkat på deras sätt att lösa
sina uppgifter.
De svenska FN-soldaternas utbildning innefattade till skillnad
mot bl a irländare och indier uppträdande i större förband (batal
jon). Dessa två länders förband följde brittiska mallar och hade
möjligen exercerat i kompanis styrka. Officerare i de utländska
styrkorna hade övats i stabstjänstövningar och krigsspel men inte i
att leda fullskaliga förband under fältmässiga förhållanden. Detta
förhållande erkändes också av deltagande FN-styrkor. 25
Till skillnad från den professionella irländska kontingenten be
stod den svenska styrkan till huvuddelen av värnpliktiga. Detta till
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trots utvecklade svenskarna en mycket god elddisciplin under
strid.26 Svenskarna kom många gånger från ordnade hemförhållan
den och nära kontakt med det civila livet.
Den svenska truppen erhöll då så var möjligt permission, vilket
aldrig medgavs vare sig för indier eller irländare. De brittiskutbilda
de förbanden ställde alla höga krav på disciplinen inom truppen.
Från vissa källor uppges att de afrikanska deltagande styrkorna
fungerade disciplinerat. Ett faktum är dock att myteriförsök före
kom vid FN-trupp från Ghana och Mali. I pressen anklagades de
afrikanska styrkorna för att vid uppträdande i mindre enheter stå
för de grövsta folkrättsliga brotten. I pressammanhang beskylldes
också indierna för att i hög grad stå för omfattande stöldverksam
het.
Sammanfattningsvis kan sägas att svenskarna betraktades, i varje
fall i början av operationen, en aning nedlåtande av bl a irländarna.
Detta på gnmd av att den svenska kontingenten till huvuddelen
bestod av värnpliktiga. I strid visade dock den svenske soldaten god
förmåga till flexibelt elddisciplinerat uppträdande. Genom sin för
ankring i det civila livet och den högre skolutbildningen torde han
också haft en väl utvecklad bild av hur allmän sedvanerätt funge
rar.27
Sammanfattning
Det kan konstateras att anklagelserna riktade mot svensk FN-trupp
ofta härrörde från källor med ett uppenbart FN-fientligt intresse. I
de fall underlaget ej varit föremål för rättslig prövning eller kunnat
verifieras av flera källor förs ej något vidare resonemang. Undantag
från detta är de fall som behandlas i kapitel 8 (propaganda). På
grund av på platsen gällande rättsliga förhållanden och av den hos
engagerade FN-styrkors naturliga oviljan att rapportera allt, kan ett
antalokändabrottmotfolkrätten(det s kmörkertalet)icke uteslutas.

Typfall
Allmänt
Avsnittet syftar till att ta fram aktuella typfall och sätta dessa i
relation till gällande internationella folkrättsliga regler. 28 Detta un238

derlag ligger sedan till grund för vidare resonemang avseende
orsakssammanhangen.

Gällande konventioner/regler
Övergripande beskrivs de internationella regler som i detta sam
manhang är aktuella:
A. Krigsfångar skall behandlas med humanitet och skyddas sär
skilt mot våldshandlingar, förolämpningar och allmänhetens nyfi
kenhet. (1949 års krigsfångekonvention art 13).
B. Enskildas liv och egendom skall respekteras, enskild egendom
får icke konfiskeras. Plundring är uttryckligen förbjuden. I enskild
ägo varande vapen och krigsmateriel, transportmedel och medel
för bringande av underrättelser kan tagas i beslag men bör återstäl
las. (Lantkrigsreglementet art 46, 47 och 53).
C. Tagande av gisslan är förbjudet. (1949 års civilkonvention arti
kel 34).
D. Fasta sjukvårdsanstalter och rörliga sjukvårdsformationer till
hörande sjukvårdsväsendet må icke under några omständigheter
anfallas. Sjukvårdspersonalsom uteslutande används vid uppsökan
de, omhändertagande, transport och vård av sårade och sjuka, skall
under alla omständigheter respekteras och skyddas. Märke, bestå
ende av rött kors i vitt fält, får endast användas för att skydda såda
na sjukvårdsanstalter och sjukvårdsformationer samt sådan perso
nal och materiel som konventionsenligt har rätt till skydd. (1949 års
sjukvårdskonvention artikel 19, 24 och 44).

Jämförelse/slutsatser
Ovan behandlade situationer indelas enligt de folkrättsliga reglerna
enligt nedan:

A:

• Svenskar uppträtt provokativt mot belgare som hölls fångna i
Luluaborg.
• Fyra europeer användes som säkerhetsgisslan och transportera
des i fordon märkt med Röda kors-emblem.
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B:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska soldater utfört skadegörelse på schweizisk egendom.
Plundring skett av familjen de Brandt.
Misshandel och resande av livsfarligt vapen i Kleen shop.
Den schweiziske ämbetsmannen Favre dödades av svenskar.
Fyra europeer användes som säkerhetsgisslan och transportera
des i fordon märkt med Rödakors-emblem.
Svenskar gjort sig skyldiga till stöld av elefantbetar, kylskåp och
privat bil.
Svensk granatkastareld ofta föll ned i Elisabethville eller i bostads
kvarter. Även ett sjukhus träffades med flera skadade som följd.
Svensk FN-trupp hyste rasfördomar och uppträdde diskrimine
rande mot de infödda.
Svenskar vaktade obeväpnade infödingar kraftigt beväpnade och
med schäferhundar.
Svenskar smugglade stulna vapen med sig hem efter fullgjord
tjänstgöring.

C:

• Fyra europeer användes som säkerhetsgisslan och transporterades i fordon märkt med Röda-kors emblem.

D:

• En flygattack genomfördes mot ett sjukhus i Shinkolobwe.
• Granater från svenska granatkastare föll ofta ned i Elisabethville
centrum eller i bostadskvarter. Även ett sjukhus träffades med
flera skadade som följd.
• Fyra europeer användes som säkerhetsgisslan och transportera
des i fordon märkt med Rödakors-emblem.

Sammanfattning
Av detta framgår att vid varje tillfälle man närmar sig gränsen för
folkrättens krav riskerar FN-soldaten, oförtjänt eller ej, att uppmärk
sammas och värderas samt utsättas för beskyllningar som kan vara
svåra att dementera i efterhand. De FN-soldater som deltog i Kongo
operationen var således tvungna att vara mycket väl insatta i de
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folkrättsliga regler som gällde. Förutsättningar för detta redovisas i
avsnittet om utbildning och rekrytering.

Utbildning och rekrytering
Allmänt
Avsnittet skall klarlägga huruvida utbildningen utformats på ett
sådant sätt att både tillräcklig spridning av information skett och att
undervisningen i ämnet varit tillräckligt ingående. Underlag är
främst hämtat ur 1 Utredning om undervisning inom krigsmakten
angående folkrätten11 som riksdagens militieombudsman uppdrogs
att genomföra med början 1961. 29 Gällande regler för rekrytering
redovisas kortfattat då underlaget främst är baserat på intervjuer
och måste anses vara mindre komplett och möjligen behäftat med
vissa fel.
1

Spridning av befintligt underlag
Inom krigsmakten har de väsentligaste delarna av Genevekonven
tionerna intagits i publikationer med stor spridning bland krigs
maktens personal enligt följande. IArmesoldat (Soldatinstruktion för
armen -allmän del) finns en bilaga med titeln "Krigets lagar". Boken
tilldelas all personal under första tjänstgöring. Chefen för armen har
vidare utgivit bestämmelser och anvisningar i konventionernas
anda i Anvisningar tropik 1961 (Anvisningar för svensk trupps upp
trädande under tropiska förhållanden). Denna tilldelades all perso
nal i FN-tjänst såväl i Kongo som i Gaza. För utbildning av sjuk
vårdspersonal finns vissa särskilda bestämmelser t ex Soldat
instruktion Sjukvård.
I Örlogsboken (Sjömansinstruktion för Flottan 1961) finns en bilaga
med rubriken "Om du blir fånge11 medan däremot motsvarigheten
till avsnittet om krigets lagar saknas.
I Kustartillerisoldat (Soldatinstruktion för Kustartilleriet - allmän
del 1960) finns däremot samma bilaga som i Armesoldat. Dessa
publikationer ges i princip samma spridning som Armesoldat.
Flygvapnets motsvarighet till ovan nämnda publikationer Flyg
soldatens bok (Soldatundervisning för Flygvapnet 1959) är innehålls-
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mässigt i dessa avseenden att jämföra med Örlogsboken.
Det av Överstyrelsen för svenska Röda korset utgivna samman
draget av konventionerr,a distribuerades 1957 till bl a armensmobili
seringsenheter och till skolor och förband inom marinen och flyg
vapnet (totalt ca 3 300 ex).
Överbefälhavaren utgav 1971 Handbok i folkrätt under neutralitet
och krig av Stig Jägerskiöld och Torgil Wulff, vilken anbefalldes att
användas för utbildning i folkrätt av all krigsmaktens personal.
Det kan även nämnas att Överbefälhavaren utgivit boken Krigs
fånge (Anvisningar för uppträdande i krigsfångenskap) samt ett
truppsamtal "Om du blir krigsfånge", vilket givits spridning inom
samtliga försvarsgrenar.

Begränsningar avseende innehåll och spridning
Vad gäller utbildningsmaterialet utnyttjades huvudsakligen hand
boken Krigets lagar. Svårigheten att kortfattat sammanställa ett så
omfattande underlag som de olika konventionerna inses lätt.
I underlaget saknas följande av intresse:
Utdraget ur lantkrigsreglementet omfattar icke den grundläggande
bestämmelsen i artikel 22, att de krigförande icke har oinskränkt
frihet i fråga om valet av medel att skada fienden. Ej heller återfinns
utdrag ur artikel 23 i samma reglemente vilken innehåller bestäm
melser till skydd för civilbefolkningen och privategendomen.
I utdrag ur sjukvårdskonventionen och krigsfångekonventionen
återfinns ej sådana bestämmelser som de i de båda konventionerna
i artikel 3 upptagna stadgandena angående skydd för civilbefolk
ning och förbud mot tagande av gisslan. Sjökrigs- och civilkonven
tionerna finns överhuvudtaget ej omnämnda.
Någon erinran om bestämmelserna i kapitel 27 strafflagen angå
ende straff för folkrättsbrott förekommer inte i soldatinstruktionen.
I Örlogsboken och Flygsoldatens bok återfinns icke någon motsva
righet till "Krigets lagar" överhuvudtaget.
Anvisningar för svensk trupps uppträdande under tropiska förhållan
den innehåller en kortare redogörelse för FN:s organisation och
verksamhet. Några anvisningar avseende folkrättsliga regler och
deras innebörd i aktuell situation återfinns dock inte.
Av de publikationer som uppräknas som gemensamma torde
endast det av svenska Röda korset utgivna sammandraget av Gene242

vekonventionerna vara av intresse i detta sammanhang. Detta sam
mandrag har enligt uppgift distribuerats i ca 3 300 exemplar till
armens mobiliseringsenheter och till skolor och förband inom ma
rinen och flygvapnet. Bara genom att se till det begränsade antalet
exemplar kan man sluta sig till att spridningen av materialet ej kan
anses ha varit tillfredsställande. Frågan är om något exemplar av
den fullständiga svenska konventionstexten funnits tillgänglig vid
de svenska FN-kontingenterna som tjänstgjorde i Kongo.
Föregångarna till 1949 års konventioner (1929 års konventioner)
trycktes i en särskild militär publikation Sold I Konv. En ny upplaga
av denna utgavs ej i samband med att de nya konventionerna träd
de i kraft.
Den 20 februari 1957 utgavs Föreskrifter för Förenta Nationernas
vaktstyrka. Dessa föreskrifter var visserligen utfärdade med tanke
på styrkorna organiserade i Egypten men borde med hänsyn till
deras allmänna utformning ha kunnat tillämpats i valda delar även
i Kongo.

Utbildning
Undervisning rörande Genevekonventionerna meddelades i prin
cip samtlig krigsmaktens personal.
Beträffande armen tmdervisades alla värnpliktskategorier enligt
av Chefen för armen utfärdade bestämmelser. I enlighet med flot
tans och kustartilleriets skolreglementen (SRF resp SRKA) fick
värnpliktiga under första tjänstgöring, befälselever vid rekrytskola
samt aspiranter och kadetter vid Sjökrigsskolan undervisning om
konventionerna. Inom flygvapnet meddelades all personal under
första tjänstgöring och vid aspirant och korpralskolor undervisning
i dessa avseenden enligt av Chefen för flygvapnet utfärdade "be
stämmelser för utbildning vid flygvapnet". För officerare tillkom
särskild utbildning vid krigshögskola i ett särskilt ämne, internatio
nell rätt.
Vad beträffar den svenska personalen kan först konstateras att för
anställning i FN-tjänst krävdes bl a genomgången värnpliktsutbild
ning, varigenom personalen redan före anställning sålunda gavs
undervisning om konventionerna. Den personal, som anställts i FN
tjänst, erhöll kompletterande utbildning. Sådan utbildning ägde rum
såväl före avfärden från Sverige som efter ankomsten till Kongo.
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Härvid lades särskilt tyngdpunkten på Genevekonventionernas
bestämmelser angående behandling av sårade och sjuka i fält och på
4.Haagkonventionens (lantkrigsreglementets) bestämmelser i arti
kel 2 om villkoren för att befolkningen i ett icke besatt område skall
betraktas som krigförande och artikel 46 om respekterandet av
enskildas liv och egendom.
De förband och enskilda ur marinen och flygvapnet, som ingått i
FN-styrkorna hade organisatoriskt anknutits till armeförbanden
och härigenom erhållit likartad utbildning med dessa under tiden
för organiserandet av bataljonerna.
Den personal vid flygvapnet som tjänstgjort vid FN-flygstyrkan
hade icke erhållit någon utbildning i vad avser konventionerna
utöver vad som tidigare redovisats under flygvapnet.

Begränsningar i utbildningen
Marinens och flygvapnets soldatinstruktioner innehöll inget om
Genevekonventionerna och armens endast om två av dem, sjuk
vårds- och krigsfångekonventionerna. Den i detta sammanhang
kanske viktigaste civilkonventionen behandlades inte alls. Till detta
kom att värnpliktiga av årgång 1957 och äldre inom armen inte ens
fick denna utbildning.
Publikationen Särskilda anvisningarför utbildning avförband avsed
da för FN-tjänst (SUFN), 1962 års upplaga, fanns icke utgiven vid de
tidigare redovisade konfliktsituationerna.
Det förhållande att den flygande personalen icke vare sig erhållit
tryckta instruktioner eller undervisning visar på en högst påtaglig
brist.

Rekrytering
Inför varje FN-kontingents uppsättning hade man ett stort antal
sökande, varför möjlighet förelåg att välja ut den mest lämpade
personalen. Som exempel kan anges att till den FN-bataljon som var
aktiv under hösten 1961 uppgick antalet sökande soldater till 2 500
medan behovet var ca 500.30 På motsvarande sätt fanns ett stort antal
sökande befäl att välja bland. Av dessa kunde flera tas ut som hade
erfarenhet från FN-tjänst i mellersta östern. Befäl ur aktuell FN
kontingent var med i samband med uttagningen av värnpliktiga
FN-soldater. Vid denna fanns den sökandes vitsord ochansöknings244

handlingar att tillgå. Den viktigaste urvalsfaktorn var de militära
vitsorden som angavs i en tiogradig skala. Här krävdes ett lägsta
vitsord av betyg sju för att överhuvudtaget komma i fråga.31
En annan viktig urvalsfaktor var den sökandes yrke. Det vill säga
om man kunde dra nytta av hans speciella kvalifikationer nere i
Kongo.
Under uttagningen gavs ingen möjlighet att göra någon särskilt
omfattande undersökning av den sökandes sociala eller psykiska
stabilitet. Ej heller försökte man klarlägga motiven bakom hans
ansökan.
I samband med striderna under hösten 1961 förändrades villko
ren för de svenska FN-soldaterna från att ha löst rena övervaknings
uppgifter till att fungera som stridande styrka.
Problemen som de svenska FN-soldaterna då ställdes inför blev
också mycket speciella eller som en av de intervjuade plutonchefer
na uttryckte det "ena dagen tvingades man i strid skjuta på folket
medan man nästa stod och delade ut mat till dem".
Under striderna 1961 registrerades 35 fall av psykiska genomklapp
ningar. De svenska FN-soldater som vände hem i december 1961
fick genomgå en militärpsykologisk undersökning. Målsättningen
med undersökningen var dels att studera soldaternas reaktioner på
förhållanden under tjänstgöringen, särskilt med hänsyn till de stri
der de varit inblandade i, dels att undersöka informations- och pro
pagandaverksamheten under fältförhållanden.
Beträffande reaktioner hos trupp som deltagit i strid visar under
sökningen att den bataljon som var mest engagerad (FN-bat XII) på
det hela taget klarade påfrestningarna väl.
Vad gäller spridningen av information pekar utredningen på
vissa brister avseende tillgängligheten på densamma för de värn
pliktiga. Detta kan till en del förklaras med att den för de värnplik
tiga centrala frågan i slutet av deras tjänstgöring var när de skulle få
åka hem. Denna fråga kunde inte bataljonsledningen svara på då
transportflygsituationen var en osäker faktor. Värdet av undersök
ningen kan ifrågasättas, dels med hänsyn till den tidpunkt som den
genomfördes på (ett par dagar före jul), dels och framför allt för
att den inte företogs på platsen för stridsupplevelserna.32
Tio år efter operationen i Kongo genomfördes en undersökning
av de 35 soldater som blev svårt chockade under striderna. Inga
onormala psykiska reaktioner eller sociala förändringar kunde upp245

täckas hos de undersökta.33

Sammanfattning
Kärnfrågan är behovet av kunskaper om de folkrättsliga reglerna
hos den svenska FN-soldaten och hans möjligheter att uppnå detta
med då gällande utbildningssystem.
Bristerna vad gäller spridning av utbildningsmaterial låg framför
allt i det faktum att väsentliga delar ur aktuella konventioner
saknades. Vidare förelåg skillnad i utbildningsståndpunkt försvars
grenarna emellan då tillgängliga reglementen och motsvarande
handlingar hade olika eller obefintligt innehåll vad gäller folkrät
ten. Delar av utbildningsmaterialet ägde dessutom ej aktualitet.
Vad gäller rekryteringen är frågan huruvida särskild hänsyn togs
till uppgiftens speciella karaktär. Gällande uttagningsprinciper med
gav knappast detta, utan rekryteringen genomfördes med hänsyn
tagen till FN:s traditionella roll. De förändringar som kom till stånd
i samband med att uppgifterna växlade från övervakning till rena
stridshandlingar ställde utökade krav på de svenska FN-soldaterna.
Detta fanns det ingen beredskap för.

Orsakssammanhang
Allmänt
I detta avsnitt skall ges förklaring till varför redovisade situationer
uppstått. Här jämförs olika typfallen. Jämförelsen omfattar slut
satser avseende politiska, militära och ekonomiska förhållanden,
FN:s organisation och uppgifter, aktuella regler och mandat samt
hur utbildning och rekrytering bedrevs. Vidare beskrivs också hur
riktlinjer och order förmedlades, aktuella ansvars/befälsförhållan
den, disciplinmålssituationen och hur avlösning mellan de olika
styrkorna fungerade.

Riktlinjer och ordervägar
De operationer FN hade att utföra i Kongo ställde genom sin natur
höga krav på ledningen inom staberna i såväl New York som i
Kongo. Till detta kom den internationella sammansättningen samt
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personalens varierande utbildning och erfarenhet i dessa staber,
vilket medförde svårigheter av praktisk art.34 Under rådande förhål
landen var det därför nödvändigt att alla aktioner som vidtogs
grundades på ett så bra underrättelseläge som möjligt. En viktig del
i detta var behovet av ett detaljerat och aktuellt kartunderlag. När
således en order var given måste den omedelbart få genomföras av
områdesansvarig befälhavare och inte fördröjas på grund av över
väganden rörande den berörda enhetens speciella lämplighet för
det aktuella uppdraget.
På ledningsnivå i Kongo hade enligt generalsekreterarens direk
tiv den civile befälhavaren det gemensamma ansvaret för genom
förandet av verksamheten. Stundtals uppstod dock osäkerhet om
vilka befälsförhållanden som gällde vid genomförandet av militära
aktioner. 35
På brigadnivå genomfördes med början sommaren 1961 integre
rade samtal inför varje s k särskild aktion. Samövningar FN-bataljo
nerna emellan genomfördes också varför aktioner i brigadförband,
beordrade av FN-ledningen, kunde utföras samordnat. Ordervägar
na inom de olika FN-kontingenterna kan också sägas ha varit klara.

Ansvars/befalsförhållanden och avlösningar
Ansvars/befälsförhållanden
Vid tillsättandet av höga befattningarinom UNICHQ (högkvarteret
i Leopoldville) torde i första hand politiska överväganden och i
möjligaste mån en rättvis geografisk fördelning ha varit gällande.36
En typ av kritik som ibland riktades mot FN-organisationen var
att dess tjänstemän styrdes av nationella intressen.
Den relativt korta kontraktstiden på sex månader måste ha gjort
det svårt för personal i stabsbefattning att hinna lära sig och åtgärda
alla de aktuella problemen. Särskilda önskemål framställdes också
av FN avseende tjänstgöringens längd för stabsofficerare knutna till
ONUCHQ. 37
En annan typ av kritik hävdade att FN-personalen rekryterades
bland människor och nationer som saknade erfarenhet av koloniala
system.
Det förhållande att uppkomna konfliktsituationer sällan pröva
des i rättsligt avseende mötte ofta hård kritik. 38 Respektive deltagan
de nation var ansvarig för att den egna FN-styrkan efterlevde de
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folkrättsliga reglerna. Ett eget intresse förelåg dock att hålla nere
antalet utredningar som måste redovisas inför den rättsliga funktio
nen i hemlandet. Svenskarna var dock kända för att behandla
påstådda brott av sin personal. Detta i sin tur ledde till att anklagel
ser ofta riktades mot svenskarna, inte för att de var ansvariga utan
för att man här kunde räkna med någon form av resultat.
Vid uttagning av den svenska FN-personalen togs ingen särskild
hänsyn till ett eventuellt utökat behov av antalet tjänstgörande. När
striderna intensifierades skedde ett antal avgångar bland den perso
nal som var under utbildning. Utöver detta ställde FN krav på att
Sverige skulle stå för vissa befattningar (ex brigadchef) i Kongo.
Detta ledde till att vissa befattningshavare löste dubbla uppgifter
eller fick fungera på en högre nivå än som var tänkt från början.
Detta uppvägdes dock till en del av den erfarenhet som fanns bland
befäl som tidigare tjänstgjort i FN.

Avlösningar
Den första svenska FN-styrkan som gavs uppgifter i Kongo togs
direkt från Gaza i Mellersta östern. Därefter förbereddes avlös
ningarna normalt genom att befäl tjänstgörande i Kongo åkte hem
och informerade de nya styrkorna. Avlösningen på platsen skedde
sedan snabbt och någon egentlig anpassning till situationen hanns
ej med. Det hände att avlösande styrka blev direkt engagerad i
strid.39 Ofta gavs också liten eller ingen tid mellan det att en uppgift
lösts tills dess att nästa skulle påbörjas.
Sammanfattningsvis kan sägas att tillämpat avlösningssystem
knappast gynnade ett överförande av gjorda erfarenheter de avlö
sande styrkorna emellan.

Disciplinmål
I de månadsvisa Kongo-rapporternas rättsvårdskapitel kan utläsas
ett antal fall av trafikovarsamhet, fylleri eller onykterhet. Utöver
detta finns uppgifter på bedrägerifall, anmälningar om stöld eller
skadegörelse vilka samtliga givit upphov till vidare utredning med
disciplinstraff eller åtal som följd.40
Den svenska auditören Malmberg, som tjänstgjorde under peri
oden för de värsta striderna i Kongo, uppger följande om den
svenska FN-kontingenten. "Den svenska truppen var lojal, lätthan248

terlig och skötsam, och de anspråk som ställdes på truppen i disci
plinärt hänseende var mycket höga".
Under Malmbergs tjänstgöringsperiod (sju månader) blev bland
700 man 20-25 hemskickade, vilket måste anses vara en låg siffra
med hänsyn till omständigheterna, en ansträngande och livsfarlig
tjänst, lätt åtkomlig sprit och relativt höga inkomster.
Problem med alkohol förekom bland såväl värnpliktiga som
befäl. I några fall torde vederbörandes alkoholvanor ha medfört
nedsatt användbarhet vad gäller mera självständiga uppgifter.
Bataljonchefen Waern "var synnerligen korrekt i sin handlägg
ning av disciplinfallen och tog såvitt var känt ingen hänsyn till
vederbörandes tjänsteställning" uppger Malmberg vidare.
Vid jämförelse i disciplinmålsstatistiken kan ej utläsas något
anmärkningsvärt vad gäller antalet anmälda brott under perioden
när de värsta striderna pågick. Istället kan som exempel anges att
antalet stöldanmälningar under perioden mars 1963 till april 1964
uppgick till 143 st vilket är den högsta siffran under hela den svenska
tjänstgöringsperioden,

Orsaker till påstådda brott
I det följande beskrivs tänkbara orsaker till att svensk FN-trupp på
stås ha kommit i konflikt med folkrätten.

A: 1949 års Krigsfångekonvention
Det påstådda provokativa uppträdandet mot belgiska fångar i
Luluaborg torde framför allt ha sin bakgrund i de allmänpolitiska
åsiktsskillnaderna, men kan också ha berott på aktuell tekniker
personals utbildning och det faktum att man inte stod under direkt
befäl av bestraffningsberättigad chef.41
Enligt flera källor sökte de katangesiska styrkorna medvetet
provocera fram strider i syfte att söka driva ut FN ur Katanga. Ett
förhållande som tyder på att katangesernas aktion inspirerats av
europeer (huvudsakligen belgare) är att många av dessa av allt att
döma öppnade eld mot FN-soldater på flera punkter i Elisabethville
från eldställningar i privatvillor och kontor.42
Personal tillhörande svenska flygvapnet hade heller ej vare sig
erhållit tryckta instruktioner eller undervisning i frågakommande
hänseenden.
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Ett utnyttjande av civila som säkerhetsgisslan torde delvis kunna
bero på bristande kunskaper om behandling av fångar i allmänhet
men också på osäkerhet om hur man skulle hantera civila i strids
situationer.
Vilken roll de nämnda europeerna spelade i denna situation
framgår heller ej med önskvärd tydlighet.
Vad gäller behandling av krigsfångar är detta ett kapitel som varit
föremål för utbildning på flera nivåer, men bestämmelserna vad
gäller förbud mot tagande av gisslan saknas.
Orsakerna till de under rubriken krigsfångekonventionen upp
komna situationerna kan i det första fallet beskrivas som ett mot
satsförhållande de inblandade emellan samt brister i de svenska
soldaternas utbildning. I det andra fallet torde orsaken vara en ren
utbildningsfråga. I bägge fallen skulle en bättre insikt om möjliga
reaktioner ha kunnat förhindra dessa att uppstå.

B: Lantkrigsreglenientet
Avseende skadegörelse på civil egendom och tillgrepp av privata
tillhörigheter så beordrades personal ur den svenska FN-styrkan att
tränga in i privata villor för att komma åt personer som besköt FN
soldaterna med eldhandvapen eller ledde understödseld mot dessa.
Materiel för eldledning och samband skulle härvid omhändertas.
Med anledning av inkomna anmälningar mot svensk trupp verk
ställdes genom den svenska militärpolisens försorg husrannsakan
inom det svenska lägret varvid viss stulen egendom återfanns.
Dessa tillgrepp av tillhörigheter som kunde betraktas vara av sou
venirbetonad karaktär ledde till åtal för ett tiotal personer. Samt
liga sändes hem till Sverige för att ställas inför rätta. Den svenska
FN-bataljonen upprättade för övrigt ett särsldlt magasin där omhän
dertagna tillhörigheter kunde återfås av ägaren.43 Bataljonchefen
Waern beordrade också att allt bagage tillhörande avlöst hemvän
dande personal skulle kontrolleras före avresan.
Att omfattande plundring skett genom bl a balubas uppges i
genomförda intervjuer.44
Övriga uppgifter avseende stöld (elefantbetar, kylskåp m m) är
av osäker karaktär men har rönt stort intresse i bl a svensk press.
Dessa ärenden har varit föremål för vidare utredning men ej lett till
något åtal.
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Skadegörelsen torde helt kunna hänföras till den aktuella strids
situationen.
Stölderna av materielen skulle till del kunna bero på bristande
instruktioner om betydelsen av civil egendom och eventuell rätt att
förvärva densamma. Vikten av respekt för enskild egendom borde
också i utbildningssammanhang ha betonats. Dylik utbildning ge
nomfördes också sedermera genom bataljonsledningens försorg.
Upprinnelsen till händelsen i Kleens shop står att finna i de poli
tiskt betingade anklagelserna mot FN-trupp i allmänhet och skulle
möjligen ha kunnat undvikits genom en bättre insikt om det käns
liga i situationen.
Vad gäller den dödade schweizaren Favre skedde dödsskjutning
en i en stridssituation där en svensk postering sökte stoppa det
fordon han färdades i. Situationen präglades av snabba stridsske
den och gav i sig ingen större möjlighet till tveksamma beslut eller
åtgär-der. FN-truppens uppgifter och instruktioner var vid tillfället
ifråga helt klara och åtföljdes också. Orsaken till händelsen står helt
och hållet att finna i aktuell stridssituation.
Avseende övervakning av Balubalägret riktades häftig kritik mot
svensk trupps agerande.45 Kritiken kom i första hand från represen
tanter tillhörande den belgiskstyrda Katangakommitten men seder
mera även från den svenska tidningen Folket i Bild (behandlas under
svensk pressdebatt). Bakgrunden till detta skulle varit att svenskar
na uppträdde diskriminerande och nedlåtande mot de infödda.
Den svenska FN-personalens uppgifter bestod i att upprätthålla
ordning i lägret och att distribuera förnödenheter. Förutsättningen
att åstadkomma detta på ett någorlunda rättvist sätt var att en viss
ordning rådde uppger ansvariga FN-svenskar.
Orsakerna till anklagelserna torde i först hand bero på ren okun
skap om rådande förhållanden samt källans vilja att bedriva propa
ganda mot FN-insatsen. Ett diskriminerande uppträdande i den
omfattning som källan vill göra gällande förekom knappast. Tvärt
om gavs hanteringen av denna situation i efterhand ampla erkän
nanden från FN-högkvarteret där man bl a lämnade följande omdö
me "svenskarna lyckades trots utomordentliga svårigheter hindra
de tiotusentals Baluba-flyktingarna från att gå plundringståg efter
vapen och ammunition för att utkräva hämnd mot stadens befolk
ning, vita såväl som svarta". Den svenska bataljonsledningen begär-
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de också hjälp från olika internationella organisationer. Detta hör
sammades nästan inte alls. Det internationella Röda korset avböjde
medverkan eftersom hjälpen skulle äga rum i en icke erkänd stats
område.
I Militärpsykologiska institutets undersökning 1961 ställdes frå
gor till de hemvändande svenskarna om deras inställning till färga
de. Utredningen innehåller ett allmänt resonemang avseende för
utsättningarna för ett diskriminerande uppträdande från svensk
arnas sida men ger inga belägg för att detta inträffat.46
Vad gäller anklagelsen om smuggling av vapen så omhändertogs
ett antal sådana av svenska tullmyndigheter i samband med att FN
styrkorna anlände till Sverige. Under striderna hade svenska FN
soldater order att ta hand om vapen och ammunition från motstån
daren. Dessa vapen skulle redovisas hos den egna bataljonen där de
bokfördes och sedan delades ut på förbandet.
Ett antal s k FN-karbiner togs om hand då dessa hade bättre
prestanda än de svenska vapnen. Civila vapen som togs om hand
förvarades på särskild plats och kvitto lämnades till ägaren.
Flera försök gjordes dock att införa vapen som köpts eller som
man bytt till sig, detta utan att ha erhållit ett godkänt införseltill
stånd. I ett fall (vid avlösningen i december 1961) uppger en av
kompanicheferna att man avlöstes direkt ur sina stridsställningar
och ej bereddes tillfälle att inlämna de erövrade vapnen.
Anledningen till inträffade händelser torde vara att man antingen
inte kände till gällande bestämmelser eller att man chansade på att
det inte skulle upptäckas. Huruvida spridning av gällande bestäm
melser skett på ett korrekt sätt är osäkert. Exempelvis uppger batal
jonschefen Mide att han på en bataljonsrapport informerat sin
personal men att han inte var säker på att informationen nådde
alla.47
Orsakerna till de under rubriken "Lantkrigsreglementet" inträf
fade händelserna kan sammantaget beskrivas som brister i utbild
ningen vad gäller reglerna för respekten av enskildas egendom,
brister i förståelsen för hur konfliktladdad aktuell situation var,
stridssituationen som sådan samt oförmåga att bemöta propagande
riktad mot egen verksamhet på ett effektivt sätt.
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D: 1949 års Sjukvårdskonvention
Vid en FN-attack som utfördes med svenskt flyg den 12 december
1961 dödades och skadades flera personer som befann sig i ett
sjukhus i staden Shinkolobwe. Sjukhuset uppgavs vara märkt med
ett jättelikt rött kors på administrationsbyggnaden samt vara väl
avskilt från andra byggnader som utnyttjades i militära syften.
En av flygvapnets uppgifter bestod i att förhindra eller försvåra
tillförandet av förstärkningar till gendarmstyrkorna i Elisabethville.
Underlaget för dessa anfallsuppgifter gavs frånKatanga Command.
Det militära underrättelseläget var i varje fall vad gäller flygstrids
krafternas insatser bristfälligt. Sålunda saknades ett korrekt under
lag i form av fotografier eller detaljerade kartor i samband med
insatsen.
Enligt den ansvarige flygaren genomfördes en utspaning av om
rådet före anfallet. Under denna kunde ingen som helst markering
iakttagas. Först i samband med attackens avbrytande gjordes vissa
iakttagelser som kunde tyda på att byggnaden var märkt med Röda
korsets symbol.
Uppkommen situation torde i första hand bero på bristande
ledning och underrättelser. Det kan ifrågasättas om insatser med
vapenmakt från FN-styrkans sida skulle tillåtas med ett så dåligt
underlag som stöd. Risken att aktionen kunde få ett felaktigt förlopp
borde ha varit uppenbar.
Huruvida Röda korsmarkeringen varit korrekt och tydligt utfor
mad går ej längre att avgöra.
Att Röda kors symboler vid ett flertal tillfällen utnyttjades på ett
felaktigt sätt av framför allt legosoldater och gendarmer kan anses
bekräftat. Detta i sin tur riskerade att underminera respekten för
desamma.
När det gäller svensk granatkastareld som träffat bostäder och ett
sjukhus i Elisabethville så är detta styrkt åtminstone vid ett tillfälle.
FN:s talesmän uppgav vid flera tillfällen att man sökt undvika att
flytta kriget till ett område som skulle innebära att civilbefolkningen
skulle drabbas. Helt har man dock inte lyckats och orsaken till detta
var bl a katangesernas taktik att basera sina stödjepunkter i tättbe
byggda områden. En annan orsak uppgavs vara att katangesernas
understödseld ofta leddes från centralt belägna platser i Elisabeth
ville.
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Det afrikanska sjukhus som träffades av granatkastarelden låg
direkt i katangesisk skottriktning och strax intill deras egen förlägg
ning. Svenskar som ansvarade för bl a understödselden uppgav att
de regelmässigt på
eldledningskartor markerade s k skyddade
objekt som sjukhus, kyrkor m m.
Anledning till uppkommen situation kan i första hand hänföras
till att de katangesiska styrkornas propagandamässigt utnyttjat
FN:s svaghet och själva uppträtt på ett sällsynt fördomsfritt sätt vad
gäller val av medel för att komma åt "angriparen".
Orsakerna till de under rubriken Sjukvårdskonventionen inträf
fade händelserna kan sammantaget beskrivas som en svag ledning
med dåligt underrättelseunderlag från FN-organisationens sida
samt en hänsynslös motståndare som utnyttjade alla chanser för
vinnande av egen sak.

Pressdebatt samt åtgärder vidtagna
av svenska militära myndigheter
Allmänt
Avsnittet skall översiktligt ge exempel på den samtida pågående
pressdebatten. Detta görs inledningsvis genom att belysa olika
ställningstaganden från utländsk press och de propagandistiska
effekter man härigenom sökte erhålla. Därefter ges exempel på den
attityd svensk press intog. Här berörs också i vilken omfattning man
hade möjlighet att skaffa sig egen information.
Underlaget är taget ur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt
veckotidningen Folket i Bild.
Pressens inställning till FN-insatsen växlar under Kongo-opera
tionens fortskridande. Här behandlas främst underlag från perio
den före och under de intensivaste striderna. Vid sammanträdet
inom FN-sekretariatet den 4 april 1962 togs behovet av en fullstän
dig pressavdelning vid FN under pressade förhållanden upp.48
Avslutningsvis behandlas reaktionerna från svenska militära myn
digheter och deltagande svensk FN-trupp samt åtgärder som detta
föranledde.
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Utländsk press och propaganda
Underlaget utgörs av artiklar i svenska tidningar där man relaterat
till internationell press. Utländska medier som i första hand utnytt
jats är BBC, AFP, Unipress, la Derniere Heure, AP och Reuter.
FN-ledningen i Kongo uttryckte vid flera tillfällen att man var
fullt medveten om det propagandamässiga underläge man befann
sig i. Aldrig så många dementier och vederläggningar tycktes få
bukt med vanföreställningen att det var FN och inte Tshombe som
var angriparen, uppgav man vidare. 49
FN:s svårighet att övertyga världsoponionen om det berättigade
i Kongo-operationen berodde delvis på den mot FN riktade propa
gandan men även på den egna organisationen. FN-insatsens inter
nationella karaktär kunde inte undgå att skapa många rent praktis
ka svårigheter som i sin tur gjorde att FN-maskineriet var tvunget att
arbeta långsamt. Kraven som de rent militära operationerna ställde
på FN i Kongo var så stora att man varken hann eller orkade försvara
sig i det propagandakrig som Tshombe förde. Detta förhållande
skapade ett gynnsamt läge att bedriva propaganda för alla de organ
som inte stödde FN-insatsen.
Exempel ges på angrepp från internationella pressorgan mot FN
ledningen samt i vissa fall svar från densamma enligt nedan:
Generalsekreterare U Thant klagade bittert över den propaganda
i Elisabethville och annorstädes som sökt förvrida FN-operationens
syfte samt överdriva förlusten i människoliv och materiel. "Vi har
gjort vårt bästa för att hålla pressen underrättad om vad som
verkligen pågår men jag är förvånad över den brist på normal
journalistisk standard en del tidningar visat".
Den belgiske utrikesministern Spaak kom med en lång rad ankla
gelser mot FN-styrkorna. De respekterade inte Genevekonven
tionerna om skydd av civila under krigföring m m. FN-chefen till
bakavisade anklagelserna på ett kraftfullt sätt och replikerade: "FN
trupperna har fått strikta order att göra allt för att skydda de civilas
liv och egendom och jag vet att de lytt dessa order så långt som
möjligt". Han tillade också att vissa icke afrikanska civila inklusive
belgier deltagit i striderna mot FN-trupperna och att många icke
afrikaner har beskjutit styrkorna från privata hus och byggnader.50
Katangapresidenten Tshombe sände ut ett meddelande som rela
terades i pressen, i vilket han officiellt beskyllde FN-trupperna för
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att plundra privatbostäder, massakrera kvinnor, misshandla barn
och stjäla juveler och annan enskild egendom.51
Katangeserna fortsatte att sprida ryktet om granatkastareld som
hade avgivits mot civila mål i Elisabethville. Detta för att hetsa be
folkningen mot FN-trupperna. Katangesernas taktik var att basera
sina stödjepunkter i tättbebyggda områden, svarade generalenRik
hye. Han nämnde också sättet på vilket man hänsynslöst utnyttjade
med Röda korsets symbol märkta byggnader och fordon för trans
porter och förläggning av legoknektar och gendarmer.52
Kritik mot FN:s politik i Katanga kom från England och Frankrike
vilka båda lade ned sina röster i samband med tagande av Katanga
beslut i säkerhetsrådet. Det var klart att det i båda länderna rådde
tveksamhet om FN:s ställningstagande i Kongo.53
"Den engelska regeringens hållning i Kongo-krisen har inneburit
ett förräderi mot FN-soldaterna och har försatt svenskar, irländare
och indier i en ännu farligare situation än nödvändigt", uppger FN
chefen i Katanga, O'Brien.54
FN:s militäre överbefälhavare i Kongo, irländske generalen Sean
Mckeown, begärde avsked från sin post Han gav härvid sitt fulla
stöd åt den förre Katangachefens skarpa kritik mot vissa medlem
mar i världsorganisationen och förklarade att "allt O'Brien sade om
Rhodesia, Belgien och Storbritannien med flera var sant.55
Unipresse i Bryssel hade överlämnat en rapport från en doktor
Bekaert samt tidningsurklipp angående ett bombardemang av FN
flyg mot ett sjukhus i Shinkolobwe. Rapporten inleddes med "det
faktum att Shinkolobwes sjukhusbyggnader användes för sjuk
husändamål utmärktes av ett jättestort rött kors målat på taket av
administrationsbyggnaden" .56
Den belgiske professorn J Frenkiel (vid universitetet i Elisabeth
ville) framförde vid föredragning i Sverige den 3 september 1962
bl a följande synpunkter. "Före slutet av augusti byggde herr
O'Brien tack vare sin propagandakupp det beryktade lägret (Balu
ba) där FN tog under sitt beskydd alla Balubas. Det var ett kolossalt
misstag som FN begick".
Här följer några exempel på den internationella pressens propa
ganda riktad mot svensk FN-trupp:
Professor van den Haag i amerikanska kommitten för stöd åt
Katangas frihetskämpar anklagade svenskarna för att begå vålds
handlingar i Elisabethville: "Svenskarna slåss inte för Sverige utan
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för pengar och det råder inget tvivel om att svenskarna gjort sig
skyldiga till rån samt att ha beskjutit ambulanser", uppgav van den
Haag vidare.57
Brysseltidningen la Demiere Heure gick ut med skarp kritik mot
svenskarnas sätt att bryta mot folkrätten. Som stöd för detta använ
de man sig av protestskrivelser undertecknade av tvåhundra bel
gier. 58
Svenskarna anklagades av stamfränder till Balubas att ha skjutit
ned mer än trehundra infödingar vid strider i närheten av Elisabet
hville.59
Katangesiska regeringskretsar uppgav att trettio svenska solda
ter deserterat från sina förband i Katanga och i civila kläder sökt bege
sig till Nord Rhodesia.60
FN-svenskar stal bilar och kycklingar, uppgavs vidare av Ka
tangas inrikesminister G Munongo.61
FN-plan med förstärkningar eller vapen till FN-trupperna i Kongo
fick enligt order från president de Gaulle inte passera över franskt
område. Detta skulle gälla Sverige i synnerhet.62
I samband med granatkastarbeskjutning av ett sjukhus i Elisabethville återgavs följande artikel i Dagens Nyheter:
Man upplever svenska officerare som blott en vecka efter det att de
anlänt till Katanga med kylig rutin talar om att man hittills dödat
etthundra katangeser. Det är meningslöst att blunda för att svenskarna
är hatade, bittert hatade. Den stämningen skärptes påtagligt efter
bombardemanget av det afrikanska sjukhuset. I det allmänna medve
tandet ges svenskarna och de sedan gammalt hatade indierna hela
skulden, och de svenska officerarnas förklaring att sjukhuset var ett
militärt mål, möttes med hånfull skepsis även bland neutrala observa
törer. Man vägrar att tro på den svenska deklarationen att de katange
siska styrkornas granatkastareld dirigerades från sjukhuset, man ser
det som ett mörkt och ohyggligt cyniskt dåd.63

Svensk press

Svenskdagspress

Främst riktades kritik mot FN :s oförmåga att få till stånd någon form
av avgörande samt mot kluvenheten vad gäller befogenheter att
använda våld. Det finns, återger man vidare, när det gäller de
antagna resolutionerna och dess omsättande i militära operationer
en djup klyfta mellan teori och praktik.
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De utrikespolitiska motsättningarna mellan FN-medlemmarna
och dess återverkan på operationen är den grund man ställer sig på
mer än den faktiska utvecklingen i Kongo.
Vad gäller de svenska FN-förbandens insatser relateras dessa
nästan uteslutande från andra källor. Även kritik mot svenskarna
såsom bombning av sjukhus, beskjutning med granatkastare mot
civila mål eller plundring återges i andra hand. Den viktigaste
orsaken till detta var att man hade få journalister direkt på platsen
för striderna. Uppehållsplatsen för journalisterna var ofta Leopold
ville, varifrån man rapporterade. Detta innebar att svenska journa
lister kunde påverkas av andra vars nyhetsförmedling hade till syfte
att undergräva FN:s aktionsmöjligheter. Betecknande för detta var att
man den 21 december 1961 i Dagens Nyheter kunde läsa att Sven Öste
var den förste skrivande journalist som tog sig fram till Elisabethvilles
centrum under decemberstriderna. Detta var en förstasidesnyhet!64
Bataljonschefen J Waerns grundinställning var att svenska jour
nalister när som helst kunde få besöka FN-bataljonen och bilda sig
en egen uppfattning om situationen på platsen, Bl a genomfördes
visningar i Balubalägret.65

Foll,et i Bild

Tidningen Folket i Bild var en veckotidning som utgavs av flera olika
folkrörelser med syfte att bl a verka som en motvikt till den kommer
siella veckopressen.
Tidningen präglades av en i grunden negativ attityd mot FN
svenskarna och man sökte snarare finna material av sensations
karaktär än att bygga på faktiska förhållanden. Framför allt be
handlades svenskarnas rasistiska och diskriminerande inställning
till de infödda. Här beskrivs också hur man uppträdde med onödigt
brutala metoder i samband med ordningshållande i "Baluba"-läg
ret, hur man plundrade affärer och bostäder samt hur man under
vapenhot stal souvenirer och s k krigsbyten. Vidare beskriver man
de ytterst gynnsamma förhållande ekonomiskt och materiellt som
präglade de svenska soldaternas tjänstgöring. Detta angavs vara
motiven för svenskarnas deltagande.66
Artiklarna baserar sig på lösryckta intervjuer och rykten utan
någon egentlig verifiering. Huruvida upphovsmannen till artiklar
na varit på platsen är inte helt säkert och om var fallet torde hans
kännedom om rådande förhållanden varit begränsad.
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Atgärder vidtagna av svenska militära
myndigheter för att förbättra utbildningen
0

Någon direkt koppling till vad som föranlett vidtagna åtgärder görs
ej. Klart är dock att utöver vad pressen förmedlat så förekom ett an
tal upprop och rapporter till den svenska regeringen och de militära
myndigheterna.
Omedelbara åtgärder som vidtogs:
• Riksdagens militieombudsman fick i uppdrag att genomföra
"Utredning om undervisning inom krigsmakten angående folk
rätten" med början 1961.
• Kompletterande utbildning avseende bland annat folkrätten
genomfördes vid FN-bataljonen i Elisabethville av bataljonsche
fen J Waern.
• "Särskilda anvisningar för utbildning av förband avsedda för
FN-tjänst" (SUFN) utgavs 1962.
• Militärpsykologiskt test avseende hur svenska soldater reage
rade inför stridssituationer genomfördes på hemvändande trupp
med början i december 1961.
• Ett antal prövningar har skett av domstolar.
De viktigaste åtgärderna efter hand:
• Samtlig deltagande personal (även flygande) erhöll tryckta in
struktioner samt utbildning i folkrätt.
• Bilagan "Krigets lagar" i soldatinstruktionen omarbetades.
Reaktioner även från FN innebar att särskilda bestämmelser för
FN:s styrka i Kongo utgavs den 15 juli 1963.

Slutsatser
Nyhetsförmedlingen i Sverige baserades i betydande utsträckning
på källor vilka hade som främsta syfte att vilseleda och motarbeta
FN. Ett eget ställningstagande från svensk press sida försvårades
dessutom avsevärt genom att man inte hade direkt bevakning av
egna journalister i Kongo. Detta i sin tur innebar att man inte heller
bemötte anklagelser mot svensk deltagande trupp. FN-ledningen i
Sverige borde tagit mer aktiv del i händelserna genom att själv
besöka Katanga och på det sättet bättre kunna bemöta propagandan
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hemma. Nu överlät man åt ansvarig befälhavare att från Kongo söka
ge förklaringar till olika nyhetsorgan i Sverige.
Vad gäller av svenska militära myndigheter vidtagna åtgärder så
torde de som genomfördes direkt på platsen ha haft den största
effekten på i Kongo tjänstgörande personal då övriga åtgärder var
av mera långsiktig karaktär.

Sammanfattning
Allmänt
Syftet med FN:s insats i Kongo var att i samarbete med de kon
golesiska myndigheterna medverka till att upprätthålla lugn och
ordning och att skapa sådana politiska och ekonomiska förhållan
den, att kongoleserna själva skulle kunna lösa sina konstitutionella,
administrativa och ekonomiska problem.
För FN:s hela verksamhet i Kongo gällde principiellt, att världs
organisationen inte fick bli part i inre konflikter och inte heller ha till
uppgift att påtvinga kongoleserna vissa lösningar på deras problem.
De militära förbanden skulle istället fullgöra uppgifter av snarast
polisiär karaktär och därutöver genom sin närvaro förmå de olika
grupperna i Kongo att nå överenskommelser genom förhandlingar.
Utvecklingen ledde dock till att FN:s ursprungligen polisbetona
de uppgift inte var tillräcklig för att förhindra fullt inbördeskrig och
därmed ett sammanbrott för fredsaktionen. Säkerhetsrådet gav då
klartecken för regelrätta militära operationer med erforderliga delar
av den då ansenliga FN-styrkan. Kongos territoriella integritet åter
ställdes och FN-förbanden drogs tillbaka 1963-64 från ett i stort sett
pacificerat område.67

Sammanfattning av konfliktorsaker
FN-högkvarteret i New York saknade den militära stabsfunktion
som borde ha varit naturlig med hänsyn till världsorganisationens
militära verksamhet, ett förhållande som mer än en FN-styrkechef
torde ha upplevt som otillfredsställande. Detta skall också ses i
kombination med det stundtals motsägelsefulla operativa syftet
(dvs FN:s oförmåga att definiera sin egen roll). Ej heller var FN260

organisationen beredd på att tvingas deltaga i hårda strider vilket
ändrade kraven på den "fredsbevarande styrkan".
Ur detta följde en balansgång där FN-soldaten dels verkade som
"fredsduva" dels som stridande.
Propaganda riktad mot FN från bl a belgisk och katangesisk sida
var stundtals framgångsrik då FN-organisationen ej förmådde möta
denna på ett effektivt sätt.
De prokatangesiska trupperna bröt många gånger medvetet mot
de folkrättsliga reglerna bl a för att provocera FN-styrkorna. Ett
problem för den svenska FN-ledningen i Kongo var då att se till så
att den egna truppen ej reagerade genom att själv utnyttja samma
tillvägagångssätt. Utbrytarstaten Katanga hade heller inte erkänts
av någon annan stat vilket innebar att FN inte hade någon legal
motpart i folkrättsliga sammanhang. Utbildningen av de svenska
FN-kontingenterna i folkrätt var delvis ofullständig. Detta kan
förklara brott mot folkrätten i vissa situationer. Ett mera situations
anpassat sätt att klara rekryterings- och avlösningsfrågorna kunde
också underlättat lösande av uppgifterna i Kongo för de svenska
soldaterna.
Åtgärder vidtogs under och efter FN-operationens genomföran
de av svenska militära myndigheter för att förbättra förmågan att
lösa uppgifter vid FN-insatser. Ett bättre sätt att skapa underlag för
dessa åtgärder hade varit att man från den svenska FN-ledningen i
Sverige skulle ha tagit en aktivare del i händelserna på platsen. Även
vad gäller rättsliga och militärpsykologiska funktioner så borde
man tidigt varit med i händelsernas centrum och uti-från detta ha
tagit del av de för svenskt vidkommande unika erfarenheter som
Kongooperationen erbjöd.
På det hela taget torde dock de svenska FN-styrkorna trots
ogynnsamma betingelser ha löst sina uppgifter på ett förtjänstfullt
sätt utan att på något anmärkningsvärt sätt ha kommit i konflikt
med folkrätten.
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VINDKANTRING
1942 - POLITISK KURSÄNDRING
är den fjärde boken i Militärhistoriska
avdelningens serie om andra världs
kriget, sett ur ett femtioårsperspektiv.
Serien tar upp problem som kan vara
aktuella i dagens säkerhets- och för
svarspolitiska debatt och belyser ske
enden som påverkar våra nutida säker
hetspolitiska och strategiska föreställ
ningar.
I serien ägnas vart och ett av andra världskrigets år en bok. Böckerna inleds
med förord av överste Bo Hugemark, som är seriens redaktör. I övrigt medverkar
ett flertal i militärhistoriskt sammanhang väl kända skribenter. I VINDKAN
TRING finner vi uppsatser av Gömn Andolf, Stellan Bojerud, Kl1111s-Richard

Böhme, Willtelm M Carlgren, Lars Ericson, Björn Gäfvert, Erik Norberg, Thomas
Roth, Lars Ulfving och Kent Zetterberg.

Tidigare har i serien utkommit

STORMVARNING. Sverige inför andra världskriget,
URLADDNING. 1940 - blixtkrigens år samt
I ORKANENS ÖGA. 1941 - osäker neutralitet.
Vid beställning från Militärhistorisk/I avdelningen eller PROBUS Förlag är priset
(inkl moms och P.qrto)för STORMVARNING- 140 kr, URLADDNING- 170 kr,
I ORKANENS OGA -150 kr och VINDKANTRING-170 kr. Alla fiJm böckerna
(vid samtidig beställning) - 570 kr.
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Yuriko Onodera
- maka till den japanske mili
tärattachen Makoto Onodera,
stationerad i Baltikum 19361937 och i Sverige 1941-1945 hade en dubbelroll.
Å ena sidan deltog hon som
de övriga attachefruarna i säll
skapslivet och dess triviala dis
kussioner.
Å andra sidan svarade hon
för det japanska militärattache
kontorets kryptotrafik och var
därigenom väl insatt i konto
rets verksamhet.
Hon var även invigd i den
del av makens arbete som inte
kom till uttryck genom in- och
utgående meddelanden, och
kände således t ex till de unika kontaktnät som general Onodera
byggt upp och genom vilka han kunde inhämta underrättelser om
tyskarna och deras dispositioner - underrättelser som inte överens
stämde med informationerna från den Tysklandsvänliga japanska
beskickningen i Berlin.
Genom

Mina år vid Östersjön

ger oss Yuriko Onodera - som nu är 87 år - en unik inblick i den
militära beskickningspersonalens liv och arbetsförhållanden under
förkrigstiden i Baltikum och under krigsåren i Stockholm, men i
synnerhet presenterar hon oss en gripande och djupt mänsklig
skildring av en ansvarskännande moders och makas svåra kamp
mellan omsorgen om familjen och fullgörandet av uppgiften som
maka till enmilitärattache, stationerad fjärran från hemlandet under
svåra år.
Vid beställning från Militärhistoriska avdelningen eller PROBUS Förlag,
Valhallavägen 1081 tr, 114 41 Stockholm, tel 08-660 76 15,
är priset (inkl moms och porto) 150 kr.
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OFFICER43
En Karlbergskurs
underfem decennier
När huvuddelen av den
blivande officerskursen
1943 ryckte in till militär
tjänst i juni 1940 hade Fin
land tidigare på året på
tvingats en hård fred ef
ter vinterkriget mot Sov
jetunionen. Danmark och
Norge hade ockuperats av
Tyskland.
Den arme i vilken kur
sen började sin tjänstgö
' ring var delvis otidsenlig.
I utrustningen ingick
bl a museiföremålet gevär
m/96 och sabel för kavalleriets beridna fältförband.
Sedan skedde en imponerande utveckling personellt, utbild
ningstekniskt, pedagogiskt, organisatoriskt och personellt. Armens
krigsförbands förmåga att lösa sina uppgifter nådde en höjdpunkt
under 60-talet. De hävdade sig väl vid en internationell jäm
förelse.Kurs 43 kan med tillfredsställelse och berättigad stolthet se
tillbaka på sin insats i dessa sammanhang.
Det är denna utveckling som skildras igenom 18 artiklar utarbetade
av 14 författare, vilka alla tillhör kursen. Boken har redigerats av
Curt Ekholm, Greger Lewenliaupt, Magnus Pereswetoff-Morath och Nils
Sköld. Den omfattar 330 sidor samt är rikt illustrerad med teckning
ar, skisser och fotografier.
Boken avslutas med biografiska uppgifter om medlemmarna i kur
sen - över 200.
Boken kan beställas direkt från PROBUS Förlag,
Valhallavägen 1 08, 1 tr, 114 41 Stockholm (telefon 08-660 7615).
Priset inkluderande moms och porto är 270 kr.
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BERTIL NELSSON

FRÄN BRUNKEBERG TILL NORDANVIND
är en historia om vårt infanteri, som det rört sig på landsvägar,
övningsfält och slagfält i mer än 500 år.
Sten Stures stridsmän, Gustav II Adolfs fotfolk, Karl XII:s karoli
ner och Sandels jägare är alla med. De svenska frivilliga i Finland
och FN-soldaterna i Katanga likaså. Dessutom är alla vi med som
marscherade i 30- och 40-talets kolonner eller skidade, cyklade och
tolkade under det kalla krigets år.
Stridssätt, utrustning och manövrar förklaras. Utbilning och sol
datliv skildras från mötesplatser och kaserner. Nutidens mekanise
rade infanteri ges en levande bakgrund.
Boken kan enklast beställas genom att sätta in 275 kronor på postgiro
konto 31 31 54- 7, betalningsmottagare "Svenskt infanteri".
Frågor ang boken besvaras av Mats Boman, InfK.avC, telefon 013-19 52 05.
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SVENSK - KUWAIT
är telegramadressen till den svenska ambassaden i Kuwait men
också titeln på den bok som Ingolf Kiesow skrivit om sin tid som
svensk ambassadör i Kuwait.
Hösten 1989 tillträdde Ingolf Kiesow ambassadörsposten i Kuwait,
där han fick uppleva Iraks angrepp på Kuwait den 2 augusti 1990,
följt av landets ockupation.
Angreppet föregicks av en tid av ökande oro inför den irakiska
vapenanskaffningen, som bl a syntes inriktas på massförstörelse
vapen. Kuwaits försvar var försummat och ingalunda dimensione
rat att stå emot ett massivt angrepp från ett land som Irak, med en
miljon man under vapen. Då angreppet skedde blev motståndet
närmast symboliskt, och snabbt var ockupationen av Kuwait ett
faktum.
Ett antal svenskar och andra västerlänningar fann sig genom ocku
pationen irmestängda i Kuwait, och deras fortsatta vistelse där blev
tidvis dramatisk. Slutligen gjordes ett försök att lämna det av Irak
behärskade området genom att utnyttja en lokal befälhavares väl
villiga inställning, men detta misslyckades för de flesta.
Den svenska ambassaden i Kuwait förblev bemannad ända till den
9 september, då ambassadören Kiesow nödgades hala den svenska
flaggan och ta sig till Bagdad. Där hölls han tillsammans med det
125-tal svenskar och andra västerlänningar, som inte lyckats lämna
Kuwait eller Irak, som gisslan till den 27 november.
Ingolf Kiesow ger en initierad skildring av det irakiska angreppet
mot Kuwait samt analyserar bakgrund och händelseförlopp.

Vid beställning.från Militärhistoriska avdelningen eller PROBUS Förlag,
Valhallavägen 108 1 tr, 114 41 Stockholm, tel 08-660 76 15,
är priset (inkl moms och porto) 120 kr.
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AIHS
1818-1992

En minnesskrift
utgiven i samband med nedläggningen av

ARTILLERI- OCH INGENJÖRHÖGSKOLAN
efter 174 år

Innehåll

Kihlblom & Borenius, Högre artilleriläroverket på Marieberg1818-1878
Sten Geijer, Artilleri- och ingenjörhögskolan1878-1951
Sven R Holmberg, Elev 1943, lärare1957
Sten Geijer, Chef för AIOS- flyttning till Fredrikshov
Lave Malmgren, De första NBO-åren
Lave Malmgren, Teknisk kompletteringskurs
Lave Malmgren, Utbildningsfilosofi och-inriktning1951-1992
Lave Malmgren, Kampen mot skolans nedläggning
Jan von Konow, Från Marieberg till Fredrikshov
Fred Smedberg, Bildandet av Fredrikshovs idrottsförening
Lennart B:son Uller, Uppbrottet- konsekvenser
samt

Rune Kjellander, Chefer, lärare och elever
Ledningen 1818-1878
Chefer för AIHS 1878-1992
Elever 1917-1992

I bokenfinns förteckning över samtliga elever artilleri-, ingenjör- och
signalofficerare - sedan 1917 samt kursfoton.
Boken är inbunden i format210 x 300 mm
Antal sidor: 202

Vid beställning från Militärhistoriska avdelningen eller PROBUS Förlag,
Valhallavägen 108 1 tr, 114 41 Stockholm, tel 08-660 76 15,
är priset (inkl moms och porto) 100 kr.
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GUSTAV III:s
RYSKAKRIG
Professor Göran Rystad
skildrar den politiska bakgrunden.
Fil kand Nils-Göran Nilsson
skriver om den lantmilitära organisationen,
Fil doktor Lars Ericson
om kriget till lands och
Docent Jan Glete
om kriget till sjöss.
Docent Gunnar Artens
analyserar Gustav III:s militära ledarskap.
"Boken är i hög grad läsvärd,
skriven av experter om ett rätt okänt krig."
AlfÄberg i Svenska Dagbladet 1992-10-09.

"Gustav III:s ryska krig"
kan beställas genom
Militärhistoriska avdelningen vid MHS
Box 27805, 115 93 STOCKHOLM
Tfn: 08-788 9379
eller direkt från
PROBUS Förlag
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 76 15
Pris (inkl moms och porto): 175 kr.
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