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Carl Heinrich von der Osten og
Pufendorfvcerkets plancher af
Slaget ved Nyborg 1659
Bjern Westerbeek Dahl

I 1696 udkom Samuel von Pufendorfs store vrerk om Karl 10.
Gustavs bedrifter. Det skete efter nresten 40 års vanskeligheder
med at finde en egnet textforfatter og med at bearbejde billed
materialet, som isrer voldte problemer, fordi man stillede store
krav til kobberstikkenes kvalitet. Netop de monumentale kobber
stik i Pufendorfvrerket har interesseret eftertiden - og det ikke
mindst i Danmark, hvorfra der er gengivet 37 episoder af krigen
ud af vrerkets ialt 114 topografiske afbildninger. Disse kort og
billeder er helt uvurderlige for danske historikere, da langt de
fleste af motiverne her er gengivet i billedform for förste gang og i flere tilfrelde endog sidste gang. Hertil kommer naturligvis
oplysningerne i Samuel von Pufendorfs omfangsrige text, der
dog isrer baserer sig på svenske kilder og som emnemressigt
begrrenser sig til den diplomatiske og militrere historie.
Vrerkets billedredakt0r var Erik Dahlberg, der utrretteligt
indsamlede kort og billeder til Karl Gustavs historie fra det
0jeblik han i 1656 af kongen selv fik ordre til at dokumentere
krigshrendelserne i billedform.1 Krigen mod Danmark udvikle
de sig på en sådan måde, at der var god grund til at illustrere de
svenske sejre: Frederiksoddes fald, overgangen over Lille Brelt
med den efterfölgende erobring af Fyn, og den senere frerd over
Store Brelts is var begivenheder af så dramatisk en karakter og så
afg0rende en betydning, at de var oplagte som illustrationer i
det planlagte vrerk.
Det e.r derfor ikke overraskende, at Dahlberg, der selv havde
deltaget i det förste felttog mod Danmark, i december 1658
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kunne skrive til rigsadmiral Karl Gustav Wrangel, at nu var 140
tegninger til kongens historie blevet udfort. En del af disse har
dog vreret afbildninger fra den polske krigsskueplads, men
andre har utvivlsomt vreret tegninger fra krigen mod Danmark.
Flere illustrationer fra den danske krigsskueplads skulle kom
me til, da Karl Gustavs andet felttog mod Danmark affodte
begivenheder, der på samme måde var spektakulrere og veleg
nede som illustrationer.
Det grelder forst og fremmest stormen mod K0benhavri i
februar 1659 og Slaget ved Nyborg på Fyn i november samme år.
Med i sammenhrengen h0rer også en rrekke kort over danske
frestninger, hvormed Dahlberg 0nskede at dokumentere de omfat
tende svenske frestningsbyggerier i de besatte danske provinser.
Selvom Dahlberg selv var 0jenvidne til adskillige af krigens
h0jdepunkter og nogle af de danske motiver dfrekte kan fores
tilbage til hans egne skitser fra krigsårene, blev han alligevel
n0dt til at supplere og korrigere sit kort- og billedmateriale ved
andres hjrelp. Allerede under krigen indsamlede han systema
tisk danske kort og Pufendorfvrerkets kort over Frederiksodde
(Fredericia) (planche 64), Nyborg (planche 102) og K0benhavn
(planche 88) kan alle fores tilbage til danske forlreg, hvoraf flere
efter al sandsynlighed er blevet opsnappet under krigen. 2 Ind
samlingen fortsattes med uformindsket styrke efter fredsslut
ningen i 1660, hvor Dahlberg ofte korresponderede med folk,
han mente kunne skaffe ham pålideligt billedmateriale.
Det var meningen, at plancherne skulle ledsage en fremstil
ling af kongens historie, og allerede under krigen overvejede
man at få udgivet vrerket hos Matthäus Merian i Frankfurt am
Main. Af forskellige grunde forlod man denne plan, og de forste
plancher blev derfor stukket i Paris i årene 1667-1674. På dette
tidspunkt var det endnu ikke lykkedes at finde en egnet forfatter
til texten, og arbejdet gik i stå. Skånske Krig (1675-79) svrekkede
i de folgende år mulighederne for at fortsrette arbejdet, og forst
i 1680'ernes midte genoptoges Karl Gustavs krigshistorie. Sam
tidigt fik man knyttet juristen Samuel von Pufendorf til projek
tet. Han var fra 1677 kongelig righistoriograf, og han skrev i l0bet
af 1680'erne den omfangsrige text, hovedsagelig på svenske kilder.
De sidste billedforlreg blev indsamlet og bearbejdet i 1680'erne,
og med den indkaldte hollrender W. Swidde som kobberstikker
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lykkedes det at frerdigg0re billedsiden til krigshistorien i 1694.
Arbejdet blev forst afsluttet, da vrerket endeligt efter 40 års
förberedelse udkom hos Christoph Riegel i Niirnberg i 1696.
"Karl 10. Gustavs historie" er således lang og kompliceret. Her
skal vi koncentrere os om de to plancher, der viser det store slag
ved Nyborg den 14. november 1659 (ill. 1 og 2). Men forst vil det
vrere rimeligt at citere Pufendorfs beretning om begivenhederne:
Forud var der sket det, at feltmarschal Eberstein og Hans
Schack hver isrer havde gjort landgang på det svenskbesatte Fyn
og i en mregtig knivtangsbevregelse havde forenet sig ved Odense.
De rykkede derfor frem mod Nyborg og m0dte en halv mil fra byen
svenskerne, som havde taget opstilling i slagorden og ikke kunne
redde sig på anden måde end ved at tage et slag.
Svenskernes h0jre f10j, der blev ledet af Pfalzgreven af Sulzbach
bestod af ni eskadroner, af hvilke de fire udgjorde bagtroppen
under general Böttichers befaling. På h0jre side stod 100 dragoner
og foran fronten var vore tre artilleripjecer opstillet. Den venstre f10j
havde samme styrke og var opstillet på samme måde under Henrik
Horns og Greven af Waldecks kommando. Over centrum, som
strakte sig over fire brigader på ikke over sammenlagt 14 kompag
nier, forte Stenbock befalingen, og han havde til sin rådighed fem
kanoner. Bagved sig havde de skoven og foran sig en gr0ft, som på
grund af den ujrevne jordoverflade nogle steder var vandfyldt, men
andre steder var t0r, så man kunne komme fremad, om det kom til
nrerkamp der.
De allierede tropper var opdelt i to korps under Ebersteins og
Schacks kommando. Deres h0jre fl0j var kommanderet af general
major Quast og var sammensat af brandenburgere, en del polakker
og et kompagni danske dragoner. Bagtroppen udgjordes af Grev
von der Naths og oberst Matthäus regimenter. Centrum bestod af
nogle brigader danske fodfolk, der foran sig havde 14 kanoner.
Kejserlige og polske tropper, en eskadron af Ebersteins regiment og
nogle dragoner samt fem kompagnier hollandsk fodfolk udgjorde
venstre f10j. De 0vrige eskadroner af Ebersteins og Kannenbergs
regimenter udgjorde bagtroppen hertil. Schacks h0jre fl0j komman
deredes af generall0jtnant Ahlefeldt, den venstre af generalmajor
Trampe. I midten stod de hollandske hjrelpetropper, som var ind
delt i tre regimenter under oberst Killegrew, Aloa og van Meteeren.
Ebersteins tropper stod til venstre, lige over for den svenske h0jre
f10j, og Schack lod sine tropper rykke frem fra h0jre, således at de
allieredes samlede styrker dannede en front, som imidlertid blev
brudt af Ebersteins pludselige fremrykning. Inden trrefningen be
gyndte havde Eberstein udkommanderet 400 ryttere for at udforske
svenskernes stillinger og bevregelser, men de m0dte en så kraftig
modstand, at de blev slået tilbage hen mod midten af den fjendlige
slagorden.
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Derpå blev Ebersteins regimenter, som rykkede frem mod gr0f
ten foran svenskernes slagorden, slået tilbage med store tab, hvor
ved samtlige Ebersteins tropper blev drrebt eller såret. Meget bedre
gik det ikke Schack, hvis rytteri bragtes i uorden og måtte tage
flugten, og hvis graften ikke havde hindret svenskerne i at forf01ge
dem og reorganisere sig, havde svenskerne vundet sejren.
Men Killegrew, som mrerkede rytternes flugt, rykkede frem i god
orden og åbnede en så kraftig ild mod svenskerne, at de blev
tvunget til at forlade graften og måtte trrekke sig tilbage i fuld
opl0sning. De samlede sig ganske vist igen og optog kampen pa ny,
men måtte vige for overmagten og blev hugget ned til nresten sidste
mand af det danske og polske rytteri. Imidlertid rykkede gene
ral10jtnant Ahlefeldt, som havde nået at samle sine tropper og fore
dem over grnften, frem mod svenskernes venstre f10j, som efter
tapper modstand blev n0dt til at vige og blev til sidst tvunget til at
trrekke sig tilbage til Nyborgs porte. Da denne vilde flugt og fodfol
kenes forvirring ikke gav Sulzbach noget håb om sejr, trak han sig
i god orden ind i Nyborg.
Om natten rykkede fjenden nrermere og forberedte en storm på
byen den folgende morgen. Samtidigt sk0d de Ruyters kanoner
uoph0rligt mod byen [fra den hollandske flåde, der lå i Store Brelt].
Det svenske rytteri så sig ikke i stand til at forsvare byen men sendte
en trompeter til fjenden med tilbud om at overgive sig på rimelige
vilkår. Samtidigt underhandledes med de Ruyter om at stoppe
beskydningen. I sit overmod afstod fjenden dette tilbud og forlang
te kapitulation på nåde og unåde.
Horn forlod derfor byen med 3000 ryttere, som han overgav
fjenden tillige med de danske faner og fanger, som var blevet taget
i kampen. De svenske soldater blev fordelt rundt om i de allierede
enheder, men officererne blev holdt som fanger. Ved denne lejlig
hed kom fjenden i besiddelse af 40 af rytteriets og 28 af foldfolkets
faner samt et stort bytte. Blandt fangerne var Horn selv, greven af
Waldeck, Weyher, hertug Johan Adolf af Weimar og Conrad Chri
stopher von Königsmarck, hvoraf de to sidste var blevet taget til
fange dagen for under selve slaget. 10 oberster og mange andre
officerer fik samme skrebne.
Antallet af d0de på svensk side l0b op mod 2000, heriblandt
generalmajor Bötticher og nogle officerer af lavere grad. Pfalzgra
ven af Sulzbach og Stenbock var de eneste, som det lykkedes at
undslippe. Da de ikke så nogen mulighed for at forsvare Nyborg, og
ikke havde udsigt til hjrelp, foretrak de en usikker flugt fremfor at
overgive sig til en sikker undergang. De gik ombord i en slup,
passerede den hollandske flåde om natten og ankom derefter til
Kors0r, hvor de aflagde rapport om nederlaget til kongen.
Så vidt Pufendorfs oplysninger om slaget, der bekrreftes fra
andre - også mere samtidige kilder.
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Ill. 1: Pufendorfvrerkets planche 98. Kort over Slaget ved Nyborg 1659.
Stukket af Noel Cochin, Paris 1669.

Slaget er som omtalt gengivet på to stik i Pufendorfv<Erket: I
forhold til den almindelige kronologiske orden, er der her lidt
uorden i planchefolgen, idet det tidligere mevnte topografiske
kort over Nyborg, som kan fores tilbage til <Eldre danske forlcEg
fra for krigen (pl. 102) er blevet anbragt umiddelbart for pro
spektet af det store slag, som er givet planchenummeret 103. Til
geng<Eld er det kort, der h0rer til prospektet nummereret som nr.
98. De to plancher, 98 og 102, er åbenbart blevet forvexlet, da
plancherne blev nummereret.
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Jll. 2: Pufendorfvrerkets planche 103. Prospekt af Slaget ved Nyborg 1659.
Stukket af W. Swidde, Stockholm 1690.

De to billeder af slaget ved Nyborg lwrer tydeligvis sammen, og
det på flere måder end blot, fordi de forestille:t den samme
begivenhed. En nrermere unders0gelse af forlreggene viser, at de
i deres oprindelige udformning er tegnet af samme person, der
foruden at have leveret Erik Dahlberg to tegninger, der er blevet
brugt som forlreg for stikkene, også har efterladt sig et par
beslregtede arbejder i Danmark. Ovenik0bet tyder meget på, at
Dahlberg har rekvireret forlreggene via den danske militrerad
ministration nogle år efter krigen måske i 1663. Dermed und
lod han at anvende sine egne opmålinger af Nyborg Fjord fra
sommeren 1658 som forlreg. Der spores da heller ikke nogen
indflydelse fra denne opmåling på de to Pufendorfplancher, og
den skal derfor ikke nrermere omtales i denne forbindelse.3
De to stik viser Nyborg med nrermeste omegn i en afstand af
op til fem km (ill. 1-2). Man ser hele Nyborg Fjord, den lille halv0
0sternen, der fra Fyn skyder sig ud i Store Brelt, og som adskiller
Nyborg Fjord fra Breltet. Her ude ligger h0jdedraget Knudsho12

ved mod nord og den lille naturhavn Slipshavn mod syd. På
selve Fyn ses landsbyerne Regstrup, Hjulby, Vindinge, og syd
for Nyborg ligger herregården Ellensborg, nutidens Holcken
havn. Mellem Hjulby og Nyborg optrreder gården Bavnegård,
på begge gengivelser anfort som "Barnegard", i vore dage herre
gården Juelsberg. I den inderste del af fjorden ses Nyborg omgi
vet af sine frestningsvrerker fra 1500tallets midte og med den
udbygning, som den svenske ingeni0r Carl Heinrich von der
Osten havde påbegyndt i l0bet af sommeren 1659 mod sydvest.
Isrer på kortet ses det tydeligt, hvor strerk en position svensk
erne havde placeret sig på om morgenen den 14. november. Med
Ladegårdsåen ved venstre flanke og ifolge de to kobberstik
Store Brelt på h0jre flanke havde de Bavnegårds skove i ryggen
som en mulig retrrete. Over for sig havde de den dansk-allierede
hrer, der if0lge kortet var opstillet mellem Hjulby og Regstrup.
Da kortet er fortegnet, fordi Regstrup er blevet placeret for langt
fra Hjulby og for nrer ved Store Brelt, ser det ud som om den
venstre flanke af den dansk-allierede hrer strrekker sig helt ud til
Store Brelt, en afstand af 3 km. I virkeligheden ligger Regstrup
midtvejs mellem Hjulby og Store Brelt, 1,5 km fra Hjulby. Umid
delbart virker det som om de to fronter af samme grund er blevet
trukket lrengere end den egentlig var. Den har meppe strakt sig
lrengere end fra Ladegårdsåen til området ved Bavnegård. Kor
tet og prospektet stemmer n0je overens, omend de i deres karak
ter er vidt forskellige. Det k01igt registrerende kortbillede er i
prospektet afä,st af en slagscene med tropper i kraftig bevregelse
med krudtrng og kamptummel, der g0r det noget vanskeligt at
overskue, hvad der egentlig sker, men som måske alligevel giver
eftertiden et bedre indtryk af den dramatik, der må have hersket
på slagpladsen.
De to stik har hver et index, der dog fortreller forbl0ffende lidt
om slaget og dets gang. Indexet på prospektet interesserer sig
hovedsageligt for Nyborgegnens topografi (A-M) og leverer
kun få ganske overfladiske hovedpunkter om slaget (N-BB).
Kortet oplyser påfaldende n0je om enkeltheder i den danske
slagorden, mens de tilsvarende svenske ikke nrevnes med et ord.
Det er forbl0ffende i forhold til den n0jagtige beskrivelse af
slaget i Pufendorfs text, og bemrerkelsesvrerdigt i forhold til hele
vrerkets udgangspunkt.
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lll. 3: Farlreg far Pufendarfvrerkets planche 103, antageligt udftJrt af Erik
Dahlberg. Riksarkivet, Stockholm.

Kortet er stukket i Paris i 1669 af Noel Cochin; det tilh0rende
prospekt blev forst stukket af W. Swidde i Stockholm i 1690. Til
begge stik findes i stockholmske samlinger tegnede forlreg, der
viser Dahlbergs arbejde med det oprindelige forlreg:
I Riksarkivet findes forlregget for prospektet som en stor
pennetegning :med grå lavering. Det er i al vresentlighed identisk
med kobberstikket og er tilmed kvadreret, hvilket viser, at det
må have vreret det umiddelbare forlreg for Swidde stik (ill. 3).
Det er rimeligvis tegnet af Dahlberg selv. En tidligere udgave af
denne tegning findes sammesteds (ill. 4).4 Det er ligeledes en
pennetegning, der er bearbejdet af Dahlberg. Han har i 0verste
h0jre hjorne forsynet det med en latinsk oversrettelse af det
oprindeligt tysksprogede index, der ses nederst til hojre og som
ikke er skrevet af Dahlberg. Dette index er indrammet af en
dobbeltramme, der er udfyldt med skråstillet skravering i pen.
Selve indexet korresponderer med en rcekke bogstavbetegnede
14

Ill. 4: Fortegning til Pufendorfvterkets planche 103, udf(lrt af Carl Heinrich
von der Osten i 1660'erne og viderebearbejdet af Erik Dahlberg. Riksarkivet,
Stockholm.

signaturer på prospektet. Skriften er lille og tret og - kan vi rnbe
- karakteristisk for dens ophavsmand.
Forlregget for kortet findes på Kungl. Biblioteket i Stockholm
(ill 5). 5 Det brerer tydeligt prceg af at vcere en bearbejdelse af et
reldre forlreg: Der er anbragt staffage i form af et trce og en rcekke ·
figurer, tegnet med en yderst fos hånd ganske skitseagtigt.
Også navnene på de to landsbyer Hjulby og Regstrup og på
herregården Bavnegård er blevet tilfojet den oprindelige teg
ning, der heldigvis for vores mermere bestemmelse også er
forsynet med stednavne. Håndskriften her er den samme som
den, der optrreder på den oprindelige tegning til det store pro
spekt (ill. 4), og kortet må altså vrere tegnet af samme person.
Hvem det er, der der intet hverken på kortene eller i Erik
Dahlbergs omfattende korrespondance, der umiddelbart anty
der. Alligevel er det muligt at afsl0re tegnerens identitet:
Fornylig dukkede der i Rigsarkivet i K0benhavn et kort over
15
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Ill. 5: Forlceg for Pufendorfvcerkets planche 98, udfr;m af Carl Heinrich von
der Osten i 1660'erne og viderebearbejdet af Erik Dahlberg. Kungliga
Biblioteket, Stockholm.

Nyborgegnen op, som havde vreret bortkommet i en årrcekke
(ill. 6).6 Det har store ligheder med forlregget for kortplanchen i
Pufendorfvrerket, men det viser dog et noget st0rre stykke af
Fyn. Hvor det stockholmske kort (ill. 5) overlapper Rigsarkivets
kort, er overensstemmelserne så store og forskellene så små, at
man må gå ud fra, at de har et frelles forlreg - det er srerligt
tydeligt, når man bort fra Dahlbergs senere bearbejdning. Ove
nik0bet optrreder på det danske kort den samme specielle tcette
håndskrift, som findes på de to svenske forlceg. Som en lille
detalje her genkendes den samme skråskravering af rammen til
indexet fra forlcegget for prospektet (ill. 4). Man må derfor gå ud
fra, at de tre tegninger er udfort af samme person.
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Ill. 6: Carl Heinrich von der Ostens kort over Nyborgegnen fra 1662.
Rigsarkivet, Kf/Jbenhavn.

, Det er ikke vanskeligt at afsl0re, hvem det er: Rigsarkivets kort
er f0rst for nogle år siden fjernet fra den oprindelige sammen
ha:ng, og det har oprindeligt ligget falset i et brev fra 7. oktober
1662 skrevet af Nyborgs kommandant Adolph Fuchs og stilet til
Krigskollegiets pnesident Hans Schack. 7 Fuchs var på dette
tidspunkt i frerd med at detailprojektere den nye befrestning af
byen og 0nskede at forsyne frestningen med en port mod syd
vest. Han nrevner ikke, hvem der har tegnet kortet, men det er
ikke ham selv - det viser en sammenligning mellem hans hånd
skrift og den, der er på kortet, ganske tydeligt.
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Til gengreld må kortet vrere tegnet af Fuchs' nrermeste med
arbejder i Nyborg, militreringeni0ren Carl Heinrich von der
Osten. Dette mere end sandsynligg0res af en sammenligning
mellem dennes håndskrift og den skrift, der ses på de omtalte
tegninger i deres oprindelige udformning. Heraf folger, at von
der Osten også er ophavsmand til de to forlreg for Pufendorf
vrerkets stik af slaget ved Nyborg.
Med Carl Heinrich von der Osten kunne Dahlberg nreppe
have fundet en bedre illustrator: Von der Osten var ikke blot en
glimrende ingeni0rofficer, men også skolet i den nordtysk/
nederlandske prospekttradition. Tilmed havde han oplevet sla
get ved Nyborg på allernrermeste hold, da han som tidligere
omtalt var svensk ingeni0r i byen. Under slaget var han blevet
taget til fange og fik som andre svenske officerer tilbud om at gå
i dansk tjenste. Han tog imod tilbuddet, og det er forklaringen
på, at han fra 1662 igen kunne arbejde som ingeni0r ved Nyborg
Frestning.
Von der Osten var oprindeligt fodt i Delmenhorst engang i
begyndelsen af 1600-årene. I 1646 kom han i svensk tjeneste og
oplevede herunder de sidste år af 30-års krigen. Under Karl
Gustav Wrangels felttog i Bayern i 1648 tegnede han kort og
prospekter, hvoraf otte senere blev stukket i kobber og udgivet
i 6. bind af den rigt illustrerede samtidshistorie "Theatrum
Europreum". Bindet udkom forst i 1663, men havde vreret under
förberedelse siden 1647.8
"Theatrum Europreum" blev udgivet af forlagshuset Matthä
us Merian i Frankfurt am Main, hvor Erik Dahlberg opholdt sig
i perioden 1650-53. Dahlberg lrerte under sit ophold Merian at
kende og blev via ham i et vidt omfang inspireret til sine senere
topografiske og kunstneriske arbejder.
Erik Dahlberg lader allerede på dette tidspunkt til at have
vreret formidler af kort og billeder fra Sverige til forlagshuset, og
det er i denne forbindelse ikke uvresentligt, at det eneste bevare
de brev, der findes fra Carl Heinrich von der Osten til Dahlberg
omhandler nogle illustrationer, von der Osten i 1653 sendte til
Merian via Dahlberg. I brevet underskriver von der Osten sig
som Dahlbergs "mest h0jtrerede tro broder og ven", og selvom
man skrreller noget af 1600-tals retorikken vrek, viser det i hvert
fald, at de kendte hinanden personligt. 9
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Deres veje korn dog til at skilles: I 1653 fors0gte Wrangel
forgreves at få antaget von der Osten som ingeni0r. Det rnislyk
kedes i f0rste orngang, men få år senere dukker han op i svensk
tjeneste som ingeni0r ved Karl Gustavs arme i Polen. I 1656 var
han komrnandant i Lovicz vest for Warszawa, og tre år senere, i
foråret 1659, var han ingeni0r i det svensk besatte Nyborg. Her
påbegyndte han den ny befrestning omkring den sydvestlige
indfaldsvej til byen som ses på ill. 5. 10
Desuden opforte han en stjerneformet skanse ("Stjerneskan
sen") nord for byen ved Store Brelt, og han har vel også ansvaret
for anlregget af nogle småbatterier på 0ster0en, hvor svenske
besrettelsestyrker i Nyborg havde hovedkvarter.
Efter at vrere kommet i dansk tjeneste projekterede von der
Osten i 1661 en skanse ved Hals ved Limfjorden, og da man i 1662
skulle projektere den ny befrestning omkring Nyborg, blev han
endnu engang tilknyttet denne by som ingeni0r, omend nu
under andre forhold, end tre år tidligere. Von der Osten opholdt
sig her indtil 1668, da han blev forflyttet til K0benhavn. I 1672
trådte han ud af aktiv tjeneste som ingeni0r og blev samme år
udnrevnt til kommandant på Kronborg. Her var han - med en
kort, men dramatisk, afbrydelse under Skånske Krig (1675-1679)
- til sin afsked fra dansk tjeneste i 1685. Sin karriere sluttede han
som komrnandant i Danzig, hvor han endnu engang kom til at
beskreftige sig med frestningsbyggeri, da han anlagde det lille
forvrerk Weichelmiinde ud mod 0sters0en. Han d0de i 1691. 11
Fra hans tid i Nyborg kendes en lang rrekke breve og rappor
ter, hvor han beretter om arbejdets gang og problemer af den ene
eller anden art: Heri orntales også nogle opmålinger, der interes
sante i d�nne forbindelse: Den 1. marts 1663 sendte von der
Osten et brev til Krigskollegiets prresident Hans Schack, hvoraf
det fremgår, at Schack har givet ham ordre til at opmåle det
område, hvor slaget i 1659 havde stået. Von der Osten havde
imidlertid ikke mulighed for at begynde sit arbejde, for frosten
var gået af jorden, og han kunne bruge sine instrumenter. Tre
uger senere, den 19. marts, skriver han, at han nu er gået igang,
men opmålingen volder ham problemer. Selvom kortet skal
vrere stort han omtaler det som 2 alen i h0iden og 1 1 / 4 alen i
bredden (d.v.s. 125 x 75 cm), bliver måleforholdet alligevel lille,
da han skal have både Knudshoved og Slipshavn med. Alligevel
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har han ikke plads til den allierede bagtrop, som han samtidigt
udbeder sig oplysninger om.12
Von der Ostens brev viser, at han ikke på davrerende tids
punkt havde rådighed over et kort over slagpladsen, der var så
n0jagtigt, at det umiddelbart kunne sendes til Hans Schack. Den
opmåling, der ligger bag kortet fra oktober 1662 har åbenbart
ikke tilfredsstillet hans behov i den retning.
På Det Kongelige Bibliotek i K0benhavn findes et af resultater
ne af von der Ostens opmålingsvirksomhed i det tidlige forår
1663 (ill. 7). 13 Det er en fin lille pennetegning af Nybergs omegn,
hvor det topografiske udsnit svarer til det forlreg for Pufendorf
planchen, der findes i Stockholm. Der er nogle få topografiske
uoverensstemmelser, isrer hvad angår kystforkib~ men ikke
flere end hvad man kunne forvente af håndtegnede kort med
frelles forlreg.
Bemrerkelsesvrerdigt er kortets gengivelse af Nyborg, der er
forsynet med en revideret udgave af den frestningsplan, Henrik
Ruse havde foreslået i 1661, og som ikke kan vrere reldre end
foråret 1662. Vigtigere her er det måske, at von der Ostennord0st
for Hjulby S0 har indtegnet opstillingen af de to hrerstyrker
mellem Regstrup og Bavnegård på den ene side og Hjulby S0 på
den anden, der forer kortet direkte ind i den sammenhreng, der
er nrevnt ovenfor. Bortset fra den omstrendighed, at svenskerne
er opstillet i en rrekke i modsretning til Pufendorfvrerkets to
rrekker, svarer placeringen til, hvad man enhed for enhed kan
aflrese på Pufendorfstikket. På kortet her har han dog placeret de
to slagordener korrekt mellem Hjulby S0 og Regstrup uden den
fejlagtige placering af Regstrup, der fortegner Pufendorfplan
cherne og deres umiddelbare forarbejder. Når von der Osten på
sine forlreg for Pufendorfv<Erkets plancher placerer Regstrup for
nrer Store Brelt er det sikkert sket helt bevidst for at udstrrekke
slagscenerne til hele billedfladen og dermed dramatisere begi
venheden.
I Rigsarkivet i K0benhavn findes et kort af Nyborgs omegn i et
stort måleforhold.14 Det er rimeligvis tegnet i 1700-årene, men
bygger tydeligvis på et kort fra 1660erne, velsagtens en af von
der Ostens kort fra opmålingen i 1663. Det strrekker dog ikke så
langt ud mod Hjulby og Regstrup, at slagpladsen er med, men
her ses tydeligt beliggenheden af de tre svenske lejre ude på
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Ill. 7: Kort over Nyborg og ncermeste omegn tegnet i 1660'erne af Carl
Heinrich von der Osten, som har angivet slagopstillingen for Slaget ved
Nyborg 1659. Det Kongelige Biblioteks Kortsamling, K(6benhavn.

0ster0halv0en. Da fordelingen af enheder i lejren her varierer
fra Pufendorfkortets, må vi gå ud fra, at der ikke har vreret nogen
påvirkning fra stikket til kopien, og kopien må altså - med de
fejlrnuligheder, der i alrnindelighed ligger i selve kopieringen
i sit indhold ligeledes kunne fores tilbage til von der Osten og
hans oprnålingsvirksornhed i 1660'erne.
Stockholmskortene h0rer tydeligvis sarnrnen med den gruppe
af kort fra 1660'erne, der findes i de danske sarnlinger. Sp0rgs
rnålet er blot, hvornår Dahlberg har rnodtaget von der Ostens
tegninger, og om der kan trrekkes en förbindelse rnellem Dahl
berg og von der Osten fra et tidspunkt, hvor denne var dansk
tjeneste.
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F0rst må det fastslås, at det er helt usandsynligt at forestille
sig, at von der Osten kan have nået at tegne sine forlreg, for han
senest dagen efter slaget blev taget til fange af de dansk-allierede
styrker. Det betyder n0dvendigvis, at von der Osten må have
sendt sine tegninger til Dahlberg på et tidspunkt, hvor han var i
dansk tjeneste.
Og netop efter krigen indsamlede Dahlberg systematisk kort
og tegninger til Karl Gustavs krigshistorie: I 1661 modtog han 38
tegninger af tyske og polske byer og slagmarker fra Karl Gustav
Wrangel. Tre år senere fik han fra Gustav Stenbock en afbildning
af Slaget ved Filipov. I 1668 modtog han et prospekt af S0slaget
i 0resund- også fra Wrangel, og flere exempler kunne nrevnes.15
I maj 1668 melder den svenske resident i K0benhavn til Stock
holm, Liljenkrona, at generalmajor Gorries von Gorgas, der få
måneder for var gået i dansk tjeneste, havde henvendt sig til ham
for at udtale sin undren over, at Dahlberg ikke havde kontaktet
ham for at få billeder fra Karl Gustavs felttog i Polen, "som han
n0je havde iagttaget og optegnet", I midten af juni samme år
lovede von Gorgas at levere Liljenkrona en tegning af slaget ved
Warszawa. 16
Det vides ikke, om Gorgas faktisk leverede Dahlberg tegning
er til Karl Gustav-vrerket, men korrespondancen viser under alle
omstrendigheder, at Dahlberg også efterlyste kort og billeder
hos officerer i dansk tjeneste, og han har naturligvis ikke und
ladt at få oplysninger i billedform af Slaget ved Nyborg fra sin
gamle "tro ven og broder". Von der Osten havde ovenih,bet de
bedste betingelser for levere tegninger fra slaget, idet han jo
siden 1662 havde opholdt sig i Nyborg og derfor uden st0rre
problemer kunne udfore supplerende opmålinger.
Der findes ikke belreg for at von der Osten og Dahlberg
korresponderede direkte eller - som i tilfreldet med von Gorgas
indirekte via Liljenkrona. Men da det danske krigskollegium via
dets prresident Hans Schack var involveret i von der Ostens
opmålinger i 1663, må vi gå ud fra, at henvendelsen er sket ad
denne vej, selvom Hans Schack som Nyborgslagets sejrherre i og
for sig godt selv kunne have et 0nske om at få udarbejdet et kort
over området. Der ikke imidlertid ikke bevaret breve eller andet,
der kan kaste mere lys over, hvorledes dette forholder sig.
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Det står imidlertid fast, at de to plancher af slaget ved Nyborg
i Pufendorfvrerket kan fores tilbage til Carl Heinrich von der
Osten, <ler som dansk ingeni0r i 1660erne leverede sin svenske
kollega de 0nskede afbildninger, der efter at vrere blevet omar
bejdet af Erik Dahlberg blev brugt som forlreg for de to kobber
stik af den blodige og dramatiske begivenhed uden for Nyborg
i november 1659.
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Clausewitz och forskningen
om Karl XII:s ryska fälttåg
Föredrag på Militärhögskolan den 8 november 1991

Gunnar Arteus

Ämnet för mitt föredrag är Clausewitz och forskningen om Karl
XII:s ryska fälttåg. Allmänt sett, kan föredraget sägas handla om
sammanhanget mellan teori och historiska förklaringar. Existen
sen av ett sådant sammanhang var ingalunda erkänd överallt,
när jag började min forskarverksamhet för 25 år sedan, men
erkänns nu allmänt inom historikervärlden.
1970 utgav jag en fallstudie av krigsteoretiskt inflytande på
förklaringar rörande Karl XII:s ryska fälttåg. Denna fallstudie är
anledningen till det föredrag ni nu hör. Föredraget kan beskrivas
som en starkt komprimerad redovisning av valda delar av den
nämnda fallstudien. Låt mig börja med några klarlägganden.
Den samling av kognitiva element, strukturer och mönster
som vi kallar krigsteori, omfattar bidrag av ett mycket stort antal
tänkare. Det är inte bara därför, att jag nu befinner mig på ett
Clausewitz-symposium, som jag vill hävda att Clausewitz är
den mest inflytelserike av alla krigs teoretiker. Men, som alla här
vet, är han inte den ende militärtänkaren med stort inflytande.
Fallstudien i fråga behandlar utöver Clausewitz även Antoine
Henri Jomini som under 1800-talet ganska länge överskuggade
Clausewitz - och Hans Delbriick som, förutom att vara världens
kanske främste krigshistoriker, också var en tongivande strate
gisk tänkare under senare 1800-talet och tidigt 1900-tal. Vad
gäller landkrigföringen, bildar dessa tre ett slags teoribildning
ens centrum under 1800-talet.
Nästa klarläggande gäller den historiska förklaringen. Med en
viss, dock väl försvarlig, förenkling kan det sägas att denna är av
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dubbel natur. Vi har dels förklaringar av historiska företeelsers
innebörd, med andra ord svar på frågan "hur", t ex Hur var Karl
XII:s ryska fälttågsplan beskaffad? dels förklaringar av olika
historiska orsakssammanhang, med andra ord svar på frågan
"varför", t ex Varför misslyckades denna fälttågsplan? I min
nämnda fallstudie undersöks båda typerna av förklaring.
Det tredje klarläggandet gäller metoden att fastställa inflytande
på någon viss historisk förklaring från någon viss krigsteoreti
ker. Härvid har jag skiljt på direkt och indirekt inflytande, och
bortser från det indirekta som mycket sällan låter sig verkligen
bevisas. Vad menas då med direkt inflytande i sammanhanget?
Sådant anses föreligga i fall av verbal eller annan exklusiv
överensstämmelse mellan förklaringen i fråga och Clausewitz,
Jominis eller Delbriicks teori.
Vidare bör inledningsvis redovisas vilka historiska förkla
ringar det är som blivit undersökta. Som redan antytt, gäller det
förklaringar rörande de stora och särskilt omstridda frågorna
beträffande Karl XII:s ryska fälttåg, ett av krigshistorieforsk
ningens mest bearbetade problemfält. Det handlar om
(1) Karl XII:s grundläggande fälttågsplan: hur var den beskaf
fad och varför slog den fel etc?
(2) Karl XII:s marsch till Severien hösten 1708 och den följande
katastrofen för Lewenhaupt: varför inväntade Karl XII inte Le
wenhaupts kår etc.
(3) Slaget vid Poltava: hur var dess strategiska och taktiska
betingelser och varför misslyckades Rehnschiölds anfall etc?
I detta sammanhang har jag valt att infoga problemet
(4) Karl XII som fältherre, som ju också har ett vidare krigshis
toriskt intresse.
Den forskning om dessa frågor som behandlas i fallstudien
spänner över perioden 1855-1935, dvs från den äldsta efter
Clausewitzka tiden till åren före andra världskriget.
Sist i denna inledning skall jag redovisa vilka forskare det är
som varit föremål för studium. Det är Julius Mankell (1828-1896),
kapten och välkänd riksdagsman, författare till många stora
militärhistoriska arbeten samt den lilla skriften "Om Carl XII
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såsom fältherre" (1867). Som ett kuriosum kan nämnas att Man
kell var den förste svensk som översatte Clausewitz, låt vara inte
"Vom Kriege" utan en mindre skrift (1855).
Vidare Fredrik Ferdinand Carlson (1811-1887), Uppsalaprofes
sor i historia, mångårig ecklesiastikminister, författare till bl a
det stora men ofullbordade verket Sveriges historia under
konungarne af Pfalziska huset och den betydelsefulla lilla skrif
ten "Carl den tolftes tåg mot Ryssland" (1885).
Vidare hans son Ernst Carlson (1854-1909), Göteborgsprofes
sor i historia och statskunskap, Läroverksstyrelsens förste chef,
författare till arbeten om bl a Karl XII:s ryska fälttågsplan och
Poltavaslaget.
Så Axel Rappe d ä bör vi väl kalla honom - (1838-1918),
mångårig generalstabschef och krigsminister, som 1892 höll ett
berömt högtidstal i Krigsvetenskapsakademin om Karl XII:s
ryska fälttågsplan.
Vidare Carl Hallendorff (1869-1929), professor vid Handels
högskolan i statskunskap och ekonomisk historia och skolans
förste rektor, författare till bl a "Karl XII och Lewenhaupt år
1708" (1902).
Så Arthur Stille (1863-1922), Lundaprofessor i historia och
Karolinska förbundets förste sekreterare, författare till bl a det
banbrytande och omstridda verket "Carl XII:s fälttågsplaner
1707-1709" (1908).
Så Carl Bennedich (1880-1939), chef för generalstabens krigs
historiska avdelning 1922-28 och slutligen regementschef, hu
vudförfattare till generalstabens märkliga arbete "Karl XII på
slagfältet" (1918-19).
Slutligen Otto Haintz (f 1890, eventuellt dödsår okänt för mig),
docent vid Hans Delbriicks seminarium, författare till bl a en stor
Karl XII-biografi (1936-58).
Nu till resultaten. De skall här redovisas i form av korta resume
er av vad Clausewitz m fl har betytt för de nämnda historikernas
och officerarnas forskning om Karl XII:s ryska fälttåg. För att
konkretisera min framställning skall jag därefter mer i detalj
analysera det krigsteoretiska inflytandet på Arthur Stilles för
klaring - den mest berömda och samtidigt mest omstridda
förklaringen - av kungens fälttågsplan.
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Carl von Clausewitz som generalmajor i preussisk uniform omkr 1830. Bland
ordnarna syns den svenska svärdsorden (längst till höger). Efter målning av
W Wach. Wehrgeschichtliches Museum, Rastatt.

Mankells bild av Karl XII som fältherre är övervägande ljust
tecknad. Han ser brister i kungens fältherrebegåvning, men de
ter sig mindre väsentliga, särskilt om hans Karl XII-porträtt
ställs vid sidan av föregångarnas. Det syns mig belagt, att den
militärt analyserande förklaringsmetod Mankell som förste
svenske krigshistoriker har tagit i konsekvent bruk är det som
-närmast betingar de nya och ljusare dragen i hans Karl XII-bild.
Det syns mig också belagt att Mankells egen krigsåskådning,
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som den kommer fram i hans sätt att förklara krigshistoriska
sammanhang, omöjligt kan tänkas i denna form utan direkt
inflytande från Clausewitz. Särskilt kan detta urskiljas i fråga
om Karl XII:s ryska fälttågsplan och hans fältherrebegåvning.
Vi går till F F Carlson. Grundläggande, då han vill förklara
varför det ryska fälttåget misslyckades, är frågan om kungens
sätt att avväga dess mål och medel, dvs planen för det. Det syns
mig belagt att han direkt influerats av Clausewitz' teori i sin
förklaring av fälttågsplanens och vissa andra krigiska faktorers
ödesdigra roll. På något direkt inflytande från Jomini tyder
däremot inget. Att Carlson ägt omfattande militär insikt, är
alldeles klart. Denna har. emellertid inte gjort honom särskilt
fördelaktigt inställd till Karl XII som fältherre. Betecknande syns
för övrigt hur nära han i detta avseende kommer Clausewitz.
Det syns mig vidare belagt att han direkt formande har influerat
sonen Ernst Carlsons förklaring av Karl XII:s ryska fälttågsplan och
katastrof. I Ernst Carlsons förklaring av Poltavafrågorna som
fadern inte behandlat-syns mig Julius Mankells direkta inflytan
de mer än styrkt. Det är då att märka att Mankell i Poltavafrå
gorna är ovanligt kritisk mot Karl XU som fältherre. I sitt Karl XII
porträtt samlar alltså Ernst Carlson nästan bara skuggorna i F F
Carlsons och Mankells teckning av kungen. Samtidigt ger han liksom fadern -belägg för omfattande militär insikt. Direkt infly
tande från Clausewitz, Jominis eller annan krigsteori styrks dock
ingenstans i hans framställning. Dess ofta karaktäristiska Clause
witz-färg syns vara helt förmedlad av Mankell och fadern.
Så till Axel Rappe. Han ser i fältherren Karl XII en bild av högsta
krigiska begåvning. Hans högtidstal om kungens ryska fälttågs
plan kan sägas ha officiellt öppnat Karl XII-renässansen i Sverige.
Ytligt sett anknyter han metodiskt till Mankell. Men där Man
kells förhållandevis ljusa teckning av Karl XII som fältherre syns
bottna uteslutande i hans militärt analyserande förklaring, där
verkar Rappe metodiskt knappast mindre än känslomässigt
bunden vid en mönsterbild av Karl XII som ett krigiskt geni, då han
vill förklara dennes ryska fälttågsplan. Rappe låter Karl XII skapa
en strategiskt oantastlig plan som mycket lite kan bidra att förklara
den följande katastrofen i Ryssland. Strategiskt mönster för denna
rekonstruerade plan ger Clausewitz' och Jominis krigsteori,
vilken för övrigt syns direkt influera Rappes hela uttrycksform.
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Carl Hallendorffs undersökning av Karl XII:s och Lewenhaupts
fälttåg år 1708 brukar anses vara särskilt intressant som den
tidigaste modernt vetenskapliga granskningen av Lewenhaupt
och generalkvartermästaren Gyllenkrok som berättande källor.
Lewenhaupt kritiseras dock inte bara som historiskt vittne utan
dessutom -vilket är mer intressant för oss här -som "kommen
derande general". Denna kritik, som lika mycket drabbar Le
wenhaupts fältherrebegåvning och allmänna krigföring som
hans fälttågsledning 1708, har en bestämd krigsteoretisk bak
grund. Särskilt framträdande är Clausewitz' strategiska teori
som direkt mönster för Hallendorffs förklaring av Karl XII:s
krigföring och ryska fälttågsplan. Delbriicks systematiska ut
veckling av Clausewitz' teori i ett skarpare dialektiskt mönster
har sannolikt låtit Hallendorff klarare se och teckna Karl XII som
en karaktäristisk förintelsestrateg. Clausewitz' direkta inflytan
de syns mig också belagt i Hallendorffs bild av kungen som
fältherre och i andra väsentliga sammanhang.
Nu till Arthur Stille. Hans förklaring av Karl XII:s fältherretyp
och ryska fälttågsplaner är ofta rentav i detalj byggd efter Clau
sewitz' mönster. Jominis och Delbriicks direkta inflytande är
däremot knappast styrkt. Samtidigt ansluter Stille i två klassiska
frågor påtagligt till ställningstaganden av andra svenska krigs
historiker. Hallendorff har lagt vetenskaplig grund till förkla
ringen av Karl XII:s marsch till Severien och Lewenhaupts olycks
öde. Mankell - och, mirabile dictu, Ernst Carlson - har starkt
färgat Stilles ursprungliga förklaring, och Bennedich ännu star
kare hai:i-s omstöpta förklaring, av Poltavaslagets utgång.
Carl Bennedichs bild av Karl XII:s ryska fälttågsplan går i sak
inte utöver ramen för Rappes och Stilles, men är bredare krigs
teoretiskt underbyggd. Hans förklaring av kungens marsch till
Severien och Lewenhaupts följande olycka återspeglar klart
Hallendorffs och Stilles förklaring, .med samma krigsteoretiska
bakgrund. Clausewitz' inflytande syns ofta verka direkt och
genomgående kunna förutsättas. Jominis och Delbriicks strate
giska teori har däremot inte satt direkta spår i Bennedichs
framställning.
Dennes förklaring av de strategiska och taktiska samman
hangen kring Poltava är en krigshistorisk hypotes som har kallats
"genial" och som länge varit en makt i Karl XII-forskningen.
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Stille kom att omgjuta sin ursprungliga Poltavabild nästan helt
i Bennedichs form. Bennedichs förklaring syns inte föregripen i
äldre svensk historieskrivning. Den är heller inte byggd efter
någon viss krigsteoretikers fastlagda mönster, låt vara att Clause
witz' strategiska åskådning och Alfred von Schlieffens förintelse
slagsvision Cannae (1913) har givit de närmaste förebilderna.
Slutligen Otto Haintz. Om hans Karl XII-biografis första del
(1936) skall här bara kortfattat sägas att Clausewitz' och Delbriicks
krigföringsteori är Haintz ledande mönster i förklaringen av
Karl XII:s ryska fälttågsplan, Poltavastrategi och fältherretyp,
men inte annars syns ha starkare influerat hans framställning.
Det kan nu vara dags att komprimerat, men överskådligt
sammanfatta vad som här sagts om Clausewitz' m fl:s direkta
inflytande på forskningen om Karl XII:s ryska fälttåg. Det görs i
form av en skiss. Här ges en bild av Clausewitz stora direkta
inflytande - det har verkat på samtliga berörda forskare utom
Ernst Carlson. Jominis direkta inflytande är, som vi ser, begrän
sat till Rappe, och Delbriicks till Hallendorff och Haintz.
Vi skall nu mer i detalj analysera krigsteorins inflytande på
Arthur Stilles förklaring av den ryska fälttågsplanen. Karl XII har
enligt Stille "från början haft den skarpt bestämda afsikten att
rikta anfallsstöten mot det moskovitiska väldets hjärtpunkt".
Efter att, mänskligt att döma, ha fört "den polska delen af den
östeuropeiska frågan till en ändgiltig lösning" vill han "i full
konsekvens härmed ... år 1707 ej ... nöja sig med isolerade segrar
i gränstrakterna, hvilkas resultat skulle blifva provisoriskt, utan
går mot Moskva för att där lösa det ryska momentet i frågan och
därigenom för beständigt trygga Sveriges ställning som den
främsta makten i Östeuropa. Carl XII:s strategi 1707-1709 är då
i öfverensstämmelse med hans politiska system". Fälttågspla
nen byggde dels på att "den svenska hären vid denna tidpunkt
utom allt tvifvel var den ryska kvalitativt vida öfverlägsen",
medan de motstående fysiska stridskrafterna var ungefär jäm
bördiga; dels på operativ samverkan med Lewenhaupts baltiska
kår, längre fram med Stanislaws och Crassows styrkor från
Polen och med Mazeppas kosacker och de andra "upproriska
elementen i Ryssland", slutligen förhoppningsvis också med
turkar och tartarer. Stille menar därför att "man ej har rätt att
säga, att Carl XII:s styrka på förhand var för svag för att lösa den
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Skiss utvisande Clausewitz' mfl:s direkta inflytande på forskningen om
Karl XII:s ryska fälttåg.

uppgift, som förelades [den]". Kungens "hufvudplan angående
det mål han i militäriskt- ... [och] politiskt- afseende vill nå och
angående de medel och utvägar han i stort sedt härtill vill
använda" syns därför Stille helt riktigt syftande och avvägd.
Tar vi nu den rekonstruerade fälttågsplanen i närmare betrak
tande, syns den genomgående vara starkt krigsteoretiskt färgad.
Grunden är förintelsekrigföringens. Stilles förklaring följer näs
tan i detalj Clausewitz' strategiska mönster: krossandet av fien
den i en huvudstöt mot dennes tyngdpunkt, där ett sådant
krigsmål syns politiskt lämpligt och förenligt med tillgängliga
stridsmedel. Rysslands tyngdpunkt ser Karl XII i huvudstaden,
menar Stille: "Vore Moskva taget, så fölle ju både Pskov och de
andra fästningarna säkerligen ganska snart och utan vidare
operationer i svenskarnes händer; med Moskvas fall vore tsa
rens maktställning ju krossad." Här röjer Stille en särskild krigs31

teoretisk föreställning. I konventionell förintelsestrategi, t ex
hos Clausewitz, Jomini och Delbruck, härskar ju grundsatsen att
närmast söka fiendens tyngdpunkt eller avgörande punkt för att
där krossa denne i ett kraftsamlat slag och sedan tryggt skörda
provinser och fästningar som given frukt av segern; som fientlig
tyngdpunkt ses vanligen de egentliga stridskrafterna. Inte så i
Stilles förklaring eller hos Clausewitz i en mycket karaktäristisk
variation av förintelsekrigstemat: "hos stater, som sönderslits av
inre partidelningar, ligger [tyngdpunkten] mestadels i huvud
staden". Och apropå Napoleons ryska fälttåg 1812: "Det ryska
riket . , . kan endast betvingas genom egen svaghet och genom
den inre tvedräktens verkningar. För att träffa dessa politiskt
svaga punkter krävs en rakt till statens hjärta gående skakning.
Bara om Bonaparte med sin kraftiga stöt nådde ända till Moskva,
kunde han hoppas att skaka regeringens mod och folkets trohet
och ståndaktighet." I Stilles förklaring av Karl XII:s ryska fält
tågsplan utgör kungens hopp och beräkningar att kunna spela ut
"den inre jäsningen och missnöjet i Ryssland" mot det centralis
tiska tsarväldet, symboliserat av huvudstaden Moskva, ett vik
tigt militärpolitiskt element. Därför ser Stille genom Karl XII
tsarens huvudstad som fälttågets historiskt och krigsteoretiskt
givna mål (som tidigare Mankell och F F Carlson). Helt i linje
med denna föreställning blir då vidare Stilles överraskande bild
av kungen som manöverstrateg, delvis i Delbrucks mening.
Stille menar, att det redan från ryska fälttågets början "visar sig
hos Carl klart framträdande ett drag, som alldeles saknas i den
traditionellt framställda, gängse karaktärsbilden af honom. Det
är försiktigheten, motviljan för frontala anfall, där de kunna
undvikas, och böjelsen för att, så långt det är möjligt, genom
kringgående rörelser och utan att i onödan spilla folk manövrera
ut motståndaren ur hans ställning." Stilles krigarkung är inte en
som först söker krossa fiendens egentliga stridskrafter. Rappes
och Hallendorffs bild av Karl XII:s krigföring och ryska fälttågs
plan har jämförelsevis röjt en mer konventionell förintelsestrate
gisk åskådning.
Stille är vidare den förste krigshistoriker efter Mankell, som
övertygat framför, att Karl XII:s ryska fälttågsplan inte brustit i
jämvikt mellan krigets mål och medel. Fälttågsplanen anser han
också överesstämma helt med Sveriges avgörande politiska in32

Karl XII. Målning av David von Krafft efter J D Swartz 1706. Gripsholm. SPA.
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tressen. Clausewitz har visserligen strategiskt underkänt Karl
XII:s fältherrebegåvning, men tar annars i bruk samma känne
tecken för den bästa strategin som Stille för Karl XII:s ryska
fälttågsplan: "En furste eller fältherre, som vet att noga inrätta
sina krig efter sina [politiska] mål och [krigiska] medel ... bevisar
därigenom bäst sitt geni", och i annan form: "Att föra ett helt krig
eller dess största akter, som vi kallar fälttåg, till ett lysande mål,
därtill hör en stor insikt i det högre statslivet. Krigföring och
politik sammanfaller här."
Djupast sett blir då, menar Stille, "olikheten mellan Carl XII:s
betraktelsesätt och det, som ansetts representera försiktighet
och klokhet [dvs Gyllenkroks och Lewenhaupts] i motsats till
hans ... en fråga om den lämpligaste operationsbasen för ett
anfall mot Moskva ... det polska området och Dnjeprtrakterna
eller Livland och Pskov-området".
Varför misslyckades då fälttågsplanen? Enligt Stille "genom
inträdandet af abnorma förhållanden i klimatiskt hänseende,
hvilka ingen kunnat förutse, och framför allt genom olyckliga
tillfälligheter, eller hvad man skulle vilja kalla ofördelaktig
krigshasard; i flera andra fälttåg än Carl XII:s har en sådan bragt
de bäst uppgjorda beräkningar på fall, och den kan ju af ingen
fältherre, ens den skickligaste, förutses eller till sin verkan be
räknas". Tidigare har Mankell, Carlsönerna och Rappe tillmätt
11olyckan", dvs raden av oförutsedda svårigheter, mer eller mind
re tungt vägande del i misslyckandet. Olyckliga tillfälligheter,
som omöjligt kunnat förutses, blir nu i Stilles förklaring nästan
uteslutande orsak till huvudarmens slutliga undergång. Här
ekar Clausewitz satser om "friktionen i krig".
Avslutningsvis vill jag bara göra en reflexion utan anspråk
på djupsinne. Det vill synas mig som om det finns spår - mer
eller mindre tydliga av krigsteoretiskt inflytande i nästan all
krigshistorisk forskning jag studerat under åren. Märk att jag
säger "krigshistorisk", inte "militärhistorisk". Jag tror inte jag är
alltför djärv, om jag hävdar att detta inflytande i de flesta fall är
till stor del omedvetet för historikerna i fråga. Min slutreflexion
är att det är viktigt för den krigshistoriske forskaren att för sig
medvetandegöra detta inflytande. Detta för att kunna arbeta med
en högre grad av vetenskaplig medvetenhet - och därmed med
en högre grad av vetenskaplig säkerhet.
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Clausewitzreceptionen i Sverige
intill första världskriget
Föredrag på Militärhögskolan den 8 november 1991

Gunnar Äselius

Clausewitz' Vom Kriege, som började utkomma i Tyskland 1832,
tycks ganska omgående ha uppmärksammats i Sverige. I janu
arihäftet av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift 1833
omtalades att
Et nyligen utkommet Verk, under titel: Vom Kriege... har väckt en

särdeles upmärksamhet, hvilken det af utdrag vi sett högeligen
synes förtjena ... 1

I decemberhäftet återkom redaktionen till Vom Kriege, som man
hoppades snart kunna utförligare recensera, då verket otvivel
aktigt ställde "sig vid sidan af det utmärktaste som vårt yrke
äger skrifvet". 2 Någon recension publicerades dock aldrig och
när Clausewitz nästa gång nämns i tidskriften 1856, tjugotre år
senare - är det inte Vom Kriege utan ett av hans mindre arbeten
som recenseras: Krigföringens vigtigaste grundsatser i översätt
ning av Julius Mankell. Recensenten meddelar nu helt kort att
Clausewitz' tidigare verk är "för mycket kända, för att något
derom här skulle behöva ordas"(!).3
Trots denna knapphändiga behandling i den ledande mili
tära facktidskriften, är det uppenbart att Clausewitz' centrala
arbete Vom Kriege (Om kriget), väckt uppmärksamhet i Sverige.
Gunnar Arteus har visat, hur tankar från Vom Kriege exempelvis
influerade den krigshistoriska forskningen i Sverige under 1800och 1900-talen. 4 I vilken grad de också kom att påverka det
militära tänkandet är svårare att bilda sig en uppfattning om.
Som underlag för den här undersökningen har använts dels
militär litteratur och tidskrifter, dels uppsatser i strategi och
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krigshistoria från Kungliga Krigshögskolan. Det är decennierna
närmast före första världskriget, då det tyska inflytandet över
svenskt militärt tänkande var som störst och den svenska krigs
makten genomgick en omfattande modernisering och utbygg
nad, som står i centrum för undersökningen. Den aspekt av
Clausewitz' tänkade som framför allt lyfts fram är hans syn på
förhållandet mellan krig och politik.
Allra först ska jag dock kortfattat försöka presentera Clause
witz' tankar på detta område, samt säga något om hur Clause
witz' budskap kom att tolkas i Tyskland under perioden. Tysk
land var alltså det viktigaste föregångslandet för svenska office
rare (liksom för de flesta andra svenskar) under denna tid, och en
sådan bakgrund ter sig därför oundgänglig.
Clausewitz betonade, att varje teoretiserande kring kriget är
vanskligt. Allt för stor roll spelar krafter, vilka står utanför
fältherrens kontroll. Även om det absoluta kriget - kriget som
ide är "en akt av våld för att tvinga fienden att lyda vår vilja"
som i princip inte känner några spärrar, visar samtidigt den
historiska erfarenheten att krig i prakt,iken aldrig kunnat föras
helt ohämmat. Verklighetens friktioner -väder och vind, hunger
och trötthet, slumpen och tusen andra faktorer -begränsar den
krigförandes möjligheter att utöva våld.5 Som viktigast bland
dessa begränsande faktorer nämner Clausewitz politiken. Kri
get är ju enligt en annan av hans berömda sentenser -"politi
kens fortsättning med andra medel". 6 Om syftet med militärt
våld är tryggandet av ett visst politiskt mål, blir kriget i sig självt
därigenom en politisk handling. För att våldet ska bli hanterbart
och effektivt verksamt i ett politiskt sammanhang, måste det
styras och begränsas, underkastas politikens villkor. Även om
inte utsändandet av en spaningspatrull sker på basis av politiska
överväganden skriver Clausewitz, så är politikens inflytande
helt avgörande för krigföringen som helhet, för fälttågsplanen
och ofta för den enskilda drabbningen. 7 De som anser att politis
ka hänsyn skadar och försvagar ett krigs ledning, måste kritisera
den bakomliggande politiken som skadlig och svag. Som något
i sig självt, oavhängigt från politiken, är kriget knappast tänk
bart. Utan samordningen med politiken förlorar våldsutövning
en sin mening, blir till våld för våldets egen skull. Därför skiljer
också Clausewitz mellan totala krig, syftande till fiendens full36

�tändiga underkastelse, och begränsade krig, vilkas syfte kan
vara erövrandet av några provinser vid rikets gränset. Vålds
insatsen kan i bägge fallen inte bli densamma.8
Mot denna bakgrund blir teoriernas uppgift inom strategin att
träna fältherrens tänkande, inte att vägleda hans handlande i
striden. Några absoluta, positiva regler kan aldrig formuleras
för fältherrekonsten.9
Dessa insikter hos Clausewitz hör till det centrala budskapet
i Vom Kriege, men det var inget lättfattligt budskap för det sena
1800-talets Europa med dess positivistiska vetenskapsideal, med
dess sökande efter naturliga lagbundenheter och dess tro på
människans möjligheter att behärska sin omgivning.
Krigen hade också förändrats sedan Clausewitz' dagar. Ge
nom industrialiseringen blev det möjligt att relativt billigt utrus
ta stora värnpliktsarmeer, handeldvapnens hastighet och preci
sion hade mångdubblats, tillkomsten av järnvägarna och den
elektriska telegrafen gjorde det möjligt att dra samman och leda
jättelika truppmassor. Av den nya tidens officer krävdes helt
annan utbildning än tidigare. Officerens yrke akademiserades
och blev en profession, i likhet med läkarens eller juristens. Det
moderna kriget måste förberedas och planeras in i minsta detalj.
Bl a skapades efter preussisk förebild generalstaben, vilken
redan i fredstid skulle planlägga och förbereda armeernas upp
marsch och kommande operationer.
Sedan Preussen i en serie snabba, segerrika krig åren 18641871 enat Tyskland under sig, stod Clausewitz på höjden av sitt
anseende. De preussiska framgångarna tillskrevs bl a inflytan
det från hans skrifter. Preussarna hade i handling demonstrerat,
hur militära maktmedel användes för att trygga politiska mål,
hur armens operationer och diplomaternas framstötar kunde
arbeta i effektiv växelverkan. Den preussiske generalstabschefen,
Moltke d ä, uppfattades som Clausewitz' förnämste uttolkare
och lärjunge.
Ett närmare studium av Moltkes egna skrifter visar dock, att
hans uppfattning på flera viktiga punkter avviker från Clausewitz.
Att kriget var " en fortsättning av politiken med andra medel"
blev för Moltke liktydigt med att militärerna i och med krigstill
ståndets inträdande skulle "överta" politiken, ges det yttersta
ansvaret för dess förverkligande. Han instämde i Clausewitz'
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beskrivning av kriget som svårbemästrat och oförutsägbart, och
just därför, menade han, borde det helst skötas av fackmän.
Politiken är verksam vid krigets början och avslutning, skrev
Moltke, men dessemellan måste strategin ges fria händer. Clause
witz' beskrivning av det renodlade kriget som "en akt av våld för
att tvinga fienden att lyda vår vilja", blev också central för
Moltke. Om det rena våldet är krigets natur, så var strategins
uppgift följaktligen att vinna en förintande seger över motstån
daren. Till detta mål borde den militära planeringen alltid syfta,
resonerade han, oavsett de politiska mål som uppställts för
kriget. När motståndaren effektivt avväpnats skulle den politis
ka ledningen få tid att bestämma över hans öde. Denna inställ
ning kom bl a till uttryck i Moltkes kommentarer till fälttågspla
nen mot Danmark 1864:
Den dag ultimatum avgives måste icke endast mobiliseringsorder
utan även marschorder utfärdas ... Slutligen får efter denna dag
varken diplomatiska förhandlingar eller politiska hänsyn avbryta
sakernas vidare militära gång. 10

Därigenom kom Moltkes syn på förhållandet mellan krig och
politik i vissa avseenden te sig dir�kt konträr med budskapet i
Vom Kriege: krigföringen skulle i och med krigsutbrottet loss
kopplas från den politiska rationaliteten och följa sin egen mili
tära rationalitet, där det yttersta målet alltid var fiendens totala
nedkämpande, oavsett krigets politiska bakgrund.
Den tyske historikern Ulrich Marwedel, som undersökt vilket
inflytande Clausewitz' teorier hade på det militära tänkandet i
Tyskland decennierna före första världskriget, konstaterar att
denna tolkning av Clausewitz snart blev den gängse bland tyska
militärteoretiker. Fastän Clausewitz under denna tid allmänt
framhölls som den tyska militärteorins andlige fader, kan man
knappast tala om något oinskränkt anammande av hans läro
satser i hemlandet. 11
Krigets byråkratisering och förvetenskapligande, med åtföl
jande strävan att organisera vetandet i absoluta kategorier, har
nämnts som orsaker till vantolkningen av Clausewitz. En annan
orsak var de socialdarwinistiskaideströmningar, som från si utet
av 1800-talet fick en mycket stark ställning i europeiskt tankeliv,
framför allt i Tyskland. Mycket enkelt uttryckt kan sägas, att
budskapet hos den s k socialdarwinismen var att biologins lagar
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även kunde appliceras i studiet av historien och det mänskliga
samhällets utveckling. Kampen för tillvaron och den starkares
överlevnad kännetecknade inte bara tillståndet i naturen, utan
också människornas liv och förhållandet mellan staterna. Bak
grunden till den ideologiska förändring var bl a en hårdnande
konkurrens i Europa om inflytande och nya marknader, en allt
hetsigare kapplöpning om kolonier i andra världsdelar, införan
det av skyddstullar i flera länder och en allt intensivare kapp
rustning mellan stormakterna. Den värld som tidigare under
1800-talet känntecknats av liberalism, frihandel och framstegs
tro tedde sig nu oerhört mycket oförsonligare, som ett nollsum
mespel där varje vinst måste ske på någon annans bekostnad. 12
På vilket sätt påverkade nu socialdarwinismen tolkningen av
Clausewitz' teorier? När hela tillvaron uppfattades som en kamp
på liv och död blev krig till slut politikens egentliga kärna, det
som allting handlade om. Kriget var inte längre en fortsättning
av politiken som hos Clausewitz, utan dess kraftfullaste, yttersta
och viktigaste medel. Den tyske generalen Ludendorff kunde
tolka tesen om kriget som politikens fortsättning som att "poli
tiken i sin helhet bör tjäna kriget". 13
Det var också den ludendorffska Clausewitztolkningen som
sattes i högsätet i Tyskland under första världskriget. Den mili
tära rationaliteten fick dominera över den politiska rationalite
ten. Tyskland förklarade krig mot Frankrike 1914 därför att den
tyska uppmarschplanen förutsatte detta. Det oinskränkta ubåts
kriget lanserades, vilket var militärt rationellt men ledde till att
USA anslöt sig till Tysklands fiender. Landet förvandlades från
1916 till en veritabel militärdiktatur under Ludendorffs ledning,
vilket garanterade en effektiv försörjning av krigsmakten men i
längden ledde till svält och sammanbrott på hemmafronten. I
slutändan tycks det alltså ha varit det tyska nederlaget, inte de
tyska segrarna, som visade hur rätt Clausewitz hade.
Hur stod det då till med det militära tänkandet i Sverige under
perioden? Den främste svenske militäre tänkaren samtida med
Clausewitz var Johan Peter Lefren. Hans Föreläsningar uti krigs
vetenskapen vid kongl Ingeniör-corpsen hade utkommit i tre delar
1817, och användes som lärobok vid artilleriläroverket vid Ma
rieberg. Boken präglas av en upplysningstida, regelformuleran
de syn på kriget och rymmer föga av filosofiska funderingar.
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Politiken och strategin beskrivs helt kort som
ehuru af olika rangordning... så mycket beroende af hvarandra, at
grofva felsteg vid utöfningen nödvändigt måste upkomma, om de
behandlas som särskilta af hvarandra oberoende ämnen. Huru
orimlig är icke <lerföre den lära1 at en militär icke bör förstå politi
ken, en statsman icke militär-detaljer. 14

Därmed menade inte Lefren att militären och statsmannen skul
le blanda sig i varandras göranden1 utan endast att de genom att
vara insatta i varandras verksamhet på ett framgångsrikare sätt
kunde samverka för statens bästa. Trots talet om politikens och
strategins olika rangordning, betraktade han alltså samtidigt
deras förhållande som något i grunden jämställt. Möjligheten av
några målkonflikter mellan militär och politisk rationalitet tycks
inte ha föresvävat honom. Det förefaller som Lefren använde
begreppet politik i betydelsen diplomati, inte som Clausewitz
för att beteckna intressena hos samhället i dess helhet. Förhållan
det mellan politik och strategi reducerades till en fråga om
arbetsfördelningen inom statsförvaltningen. Denna samman
blandning av politiken med politikens diplomatiska maktresur
ser skulle även flera av Lefrens efterföljare under det följande
seklet göra sig skyldiga till. 15
Med bildandet av Krigshögskolan 1878 skapades för första
gången en kvalificerad strategiundervisning för den svenska
armens officerare. KHS 1 läroplaner och akademiska undervis
ningsmetoder var till stor del hämtade från Kriegsakademie i
Berlin, och skolans tillkomst markerar därför ett viktigt genom
brott för det preussiska inflytandet inom svenskt militärväsen
de.16 Förhållandet mellan den militära och den politiska krigs
ledningen behandlades i flera av undervisningsämnena vid KHS:
i krigshistoria, i strategi (som länge ingick i krigshistorien), samt
ibland även i ämnen som militär förvaltning och härordnings
lära. Ett förslag från 1893 av dåvarande chefen för KHS, Carl
Otto Nordensvan, att en särskild kurs i historia och statskunskap
skulle inkluderas i den obligatoriska kursen avslogs av Kgl
Maj:t. Även i lärarkollegiet fanns när frågan diskuterades ett par
negativa röster, vilka bl a menade att ett sådant ämne skulle ta
för mycket tid från de militära studierna, och att i ämnena
krigshistoria och härordningslära redan tillräckligt med dylikt
stoff meddelades.17
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Johan Peter Lefren (1784-1862). Tjänstgjorde under 1808-1809 års krig i
Norra armens Svenska fördelning under general von Döbeln samt deltog i
norska fälttåget 1814. Guvernör vid Krigsakademien på Karlberg 1821-1839
(tf guvernör 1821-1824). Generalmajor 1830, general 1860. Adlad 1818.
Kopia efter Olof Johan Södermark av A Cervin. SPA.
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Claust.:!Witz hörde inte till den rekommenderade läsningen vid
KHS.Vom Kriege ansågs olämplig som lärobok. År 1883 sktev
Nordensvan, som då var lärare i taktik och krigshistoria vid
Krigshögskolan, om Vom Kriege i KrVaT:
[boken innehöll] icke det, som man gerna skulle vilja lära, utan det,
som icke kan läras. Må den, som vill i grund känna kriget, dock icke
tröttna utan, så godt han kan, göra sig förtrogen med den store
krigsfilosofen! 18

Kännedom om mästarens tankar tycks eleverna främst inhämtat
- förutom från föreläsningarna - från Riistows Det nittonde
århundradetsfältherrekonst, det anbefallda översiktsverket i krigs
historia. Riistows Clausewitzreferat är kortfattat men korrekt:
det framhålls att kriget är en fortsättning av politiken, att den
"högsta synpunkten för ett krigs ledning kan ej var någon
annans än politikens", samt att kriget som ett politiskt instru
ment därför alltid måste vara begränsat i sina möjligheter. 19
Vid en av de första uppsatsskrivningar som hölls vid KHS
hösten 1878 ingick ämnet "Kort öfversikt öfver den krigsveten
skapliga litteraturen". 20 De flesta av uppsatsförfattarna identi
fierade Clausewitz som en av krigsvetenskapens allra största
namn. Han beskrevs som filosofisk och svårbegriplig. Man hade
dock fäst sig vid orden om kriget som politikens fortsättning. Ett
par av uppsatsförfattarna noterade, att krigets underkastelse
under politiken enligt Clausewitz alltid måste innebära att en
ohämmad våldshandling i syfte att påtvinga fienden den egna
viljan sällan var politiskt möjlig. En av eleverna, Tottie, som
enbart hade fäst sig vid beskrivningen av kriget som en akt av
våld syftande att påtvinga fienden vår vilja, uppfattade t o m av
den anledningen Clausewitz' beskrivning av kriget som felaktig
och otidsenlig: när det politiska målet var uppnått i moderna
krig slöt man vapenstillestånd,"deremot om Clausewitz' åsigter
skulle vara gällande, skulle den besegrade fienden helt och
hållet krossas och förintas."21
I en strategiskrivning våren 1886, i vilken uppgiften bl a
bestod i att ange lämpliga operationsföremål för en fientlig
invasionsarme på Sveriges ostkust, fick också flera av uppsats
författarna anmärkning, då de inte tillräckligt tydligt framhållit
att ett operationsföremål också måste bestämmas av politiska
hänsyn. "Detta är ej härens sak", skrev t ex läraren C A M
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Carl Otto Nordensvan (1851-1924). Lärare i taktik och krigshistoria vid
Krigshögskolan 1880-1892. Chef för Krigshögskolan 1892-1900. General
major i armen 1911. Skrev bl a boken "Kriget och krigsinrättningarna" (1893).

Nordenskjöld i marginalen, när en av författarna påstod att det
för den anfallande hären gällde att "först och främst att bestäm
ma det för detta krig särskilda mål som leder till vinnande av
krigets allmänna mål". 22 Vid en skrivning i krigshistoria hösten
1891, där uppgiften var att öva kritik över den franska krigsled
ningen under 1870 års krig, framhöll skribenterna hur de franska
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generalernas agerande förlamats genom politiska hänsynstag
anden. När en uppsatsförfattare ondgjorde sig över hur Loirear
men tvingats lyda "några civila herrar, hvilkas ingifvelser voro
beroende af Pariserpöbelns vexlande önskningar", föranledde
detta den korrigerande lärarkommentaren: "Armens rörelser
hade nog ändå fått rätta sig efter politiken". 23
,Frågan om förhållandet mellan krig och politik tillmättes nog
ingen större vikt i undervisningen. Men det är ändå tydligt att
lärarna t ex framhållit distinktionen mellan begränsade och
totala krig under sina föreläsningar. Att göra denna distinktion
innebär att indirekt erkänna politikens dominans över strategin,
att erkänna möjligheten av krigsmål vilka inte låter sig definie
ras i uteslutande militära termer.
Efter sekelskiftet förefaller dock tonen ha förändrats. Vid
strategiskrivningen våren 1907 var samtliga uppsatsförfattare
av den meningen att även om de politiska målen för ett krig kan
växla, besegrandet av fiendens huvudstridskrafter alltid är det
viktigaste operationsmålet. Denna dogmatiska ståndpunkt, som
tjugo år tidigare troligen skulle föranlett synpunkter från lärar
håll, fick nu passera opåtalad. 24 Vid skrivningen i krigshistoria
våren 1911 hävdade flera uppsatsförfattare - med otvetydigt
"clausewitzska" formuleringar- att kriget var politikens ytters
ta medel, "politiken i dess högsta potens". Samtidigt insisterade
de dock på att högste befälhavaren måste ges obegränsad frihet
och slippa dirigering från civilt håll. Även om beslutet om krig
och fred tillerkändes den politiska ledningen måste tidpunkten
för operationernas inledande bestämmas av de militära ford
ringarna, inte av hänsyn till folkmening eller folkrättsliga be
stämmelser. Detta borde också gälla vid ett krig "vars nödvän
dighet nationens flertal icke insåg" (Nordenskjöld). Inte heller
dessa synpunkter mötte några lärarkommentarer. 25
I strategiskrivningen våren 1915 fick slutligen de uppsatsför
fattare anmärkning, som inte tillräckligt starkt betonat strate
gins krav på oberoende gentemot politiken.26 På 30 år hade
uppenbarligen krigskonstens sanningar radikalt förändrats. Att
målet för operationerna alltid måste vara krossandet av mot
ståndarens huvudstridskrafter, var vid denna tid ställt utom
varje tvivel. Den nya tanke som tillkommit hos de flesta förfat
tarna - och som inte heller mötte några invändningar från
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lärarhåll-var att strategins krav i själva verket skulle bestämma
politiken också i fredstid, både inrikes och utrikes. Samhället
skulle organiseras för krigsmaktens behov. För att travestera
Clausewitz, skulle "freden vara en fortsättning av kriget med
andra medel":
Strategien fordrar af den inre politiken att vid krigsutbrottet natio
nens alla krafter skola kunna tagas i anspråk. Detta åter kräfver
redan i fredstid stora personliga och ekonomiska offer af ofta
oförstående medborgare, hvilka väl hafva politisk makt, men ej
politiskt förstånd eller samvete. Att gentemot dylika, som genom
sin mot militära kraf negativa inställning nå ett lätt inflytande öfver
de stora massorna, kunna genomdrifva en fulländad krigsbered
skap, är mycket svårt och fordrar en fast och viljekraftig regering.
(Dahlberg)
Statens utrikespolitik före krigsutbrottet måste stå i fullaste öfver
ensstämmelse med förhållandet mellan egna maktmedel och fiendens
[understrykning i originalet]. Det politiska målet får ej öfverskrida
de egna krafternas räckvidd, utrikespolitikens större elller mindre
aggressivitet måste vara väl afpassad därefter. Där de egna krafter
na ej äro tillräckliga skall utrikespolitiken genom allianser ernå det
erforderliga målet.

[-----]

Vid fredsslutet är det strategiens fordran att de politiska krafven
rätt afvägas i förhållande till det strategiska läget.
(Åkerhielm)27

Vid en granskning av den militära litteraturen kan en liknande
utveckling i synen på politikens överhöghetskrav -från motvil
lig undergivenhet till stolt avvisande-noteras. I första upplagan
av sin taktiklärobok 1893 skrev Tingsten, att de militära kraven
är bestämmande för krigföringen, men politiken måste ha ett
fortsatt stort inflytande över denna och de som leder kriget
"åtminstone i viss mån, äga insikt i politiska ting."28 I den sjätte
upplagan 1913 återfanns även Clausewitz' beskrivning av kriget
som en fortsättning av politiken med andra medel, men samti
digt hade ett par andra meningar tillfogats, vilka antyder en ny
tyngdpunkt i förhållandet mellan strategi och politik.
Politikern fattar beslutet om krig men
För att kunna fullgöra sin svåra uppgift och kunna åvägabringa det
bästa möjliga resultatet bör härföraren... vara fri i sin vilja och
handling samt därutinnan icke lida någon hämmande inskränk
ning.29
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En liknande förändring kan märkas hos C O Nordensvan, den
andre store militärskribenten under perioden. I boken Kriget och
krigsinrättningarna (1893) citerar han Clausewitz om förhållan
det politik krig,30 i boken Krigföringens i dess olika former (1907)
Moltke. 31
Det förefaller alltså som om den svenska officerskåren-från
ett möjligt accepterande av politikens primat över strategin
under 1880-talet kring sekelskiftet 1900 allt starkare började
hävda krav på dess autonomi, efter världskrigets utbrott 1914 på
vissa håll t o m dess primat över politiken.
Vilka var nu orsakerna till denna förskjutning i Clausewitz
tolkningen i Sverige?
Som förklaring till utvecklingen i Tyskland åberopades ju bl a
det moderna krigets ökande komplexitet i järnvägarnas och
värnpliktsarmeernas tidsålder, och militärernas krav på att själv
ständigt få lösa sina uppgifter på ett professionellt sätt, utan
andra hänsynstaganden än de strikt militära.
Problemen kring mobilisering och uppmarsch betraktades
även av svenska generalstabsofficerare som strikt tekniska, och
en tendens till misstro gentemot de civila politikerna kan spåras
också bland dem. Under unionskrisen 1905 hotade Tingsten som var krigsminister - vid ett par tillfällen att avgå om hans
beredskapsrekommendationer inte åtlyddes. För att öka opini
onstrycket på de förhandlande statsrådskollegerna i Karlstad
tvekade han inte heller att offentligöra känsliga uppgifter om
norska beredskapshöjningar.32 Den utlösande faktorn till stats
minister Lindmans avskedande av Tingsten 1907 var hans mot
stånd mot att låta civila politiker ta del av rikets försvarsplan. På
samma sätt vägrade även chefen för generalstabens operations
avdelning, major Axel Lyström, att inför försvarsberedningarna
1912-trots statsministerns och krigsministerns närvaro-redo
göra för armens uppmarschplan. 33
I militära kretsar stod det fullkomligt klart att man i Sverige
pga sin förväntade underlägsenhet skulle vara hänvisad till
strategisk defensiv vid ett krig. Det primat den offensiva krigfö
ringen genom järnvägarna förvärvade i tidens militära tänkan
de, kunde i en småstat bara förstärka känslan av utsatthet och
allmän olust. I fälttågets kritiska inledningsskede skulle man
liksom fransmännen 1870 tvingas rätta sig efter motståndarens
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Lars Herman Tingsten (1857-1937). Lärare i generalstabstjänst vid Krigs
högskolan 1890-1900. Chef för Krigshögskolan 1902-1904. Lantförsvars
minister 1905-1907. Inspektör för infanteriet 1915-1919. Chef för General
staben 1919-1922 Generalmajor i armen 1906. General 1922. Fil hedersdok
tor 1927.

rörelser. En ofta upprepad klagan, gränsande till uppgivenhet,
från militära skribenter är att försvararens uppgift alltid är
"väsentligen svårare, i all synnerhet om hans land har stor
utsträckning, en jämförelsevis ringa befolkning och glest för
lagda stridskrafter" , 34 Annars hade man just på denna punkt
kunnat hämta tröst hos Clausewitz, som deltagit på rysk sida i
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kriget mot Napoleon 1812, och som nämner Sverige som det
enda europeiska land med förutsättningar att utkämpa ett lika
framgångsrikt defensivkrig som ryssarna den gången.35
Socialdarwinismen och socialdarwinstiska tankegångar däre
mot tycks i Sverige haft ganska begränsad utbredning bland
militärer. Däremot finns övertygande belägg för att militärerna
delade en allmänkonservativ, pessimistisk syn på den mänskli
ga naturen. Man höll det för troligt, att krig och konflikter alltid
skulle vara outrotliga element i människans tillvaro.36 En sådan
inställning får inte förväxlas med socialdarwinism, men kunde
i viss utsträckning få samma konsekvenser för synen på förhål
landet mellan krig och politik. Om kriget var ett naturfenomen
blev den professionelle militären jämförbar med brandsoldaten
eller läkaren - en högt utbildad specialist som för att bemästra ett
stycke oberäknelig verklighet måste förlänas vidsträckt ansvar
och befogenhet. Att lägga politiska synpunkter på krigföringen
måste i detta perspektiv te sig orimligt, jämförbart med att lägga
politiska synpunkter på bekämpandet av eldsvådor och epide
mier. Men till den renodlade socialdarwinismen med dess mate
rialism, förhöll man sig ganska kallsinnig. Man ville gärna tänka
sig en gudomlig försyn som också verkade i historien, och höll
sin hand över det lilla Sverige. Recensionen i KKvaT av den tyske
generalen von Bernhardis ogenerat socialdarwinistiska bok Tysk
land och nästa krig, 1912, var ganska bister. Man kritiserade den
självgoda stormaktsarrogansen, den filosofiska dilettantismen
som förnekade ideella krafters roll i världshistorien.37 Förmodli
gen fanns det i en liten stat som Sverige ett grundläggande
psykologiskt motstånd mot tanken på att framtiden ovillkorli
gen skulle tillhöra de största och starkaste. En annan faktor i
Sverige, som troligen haft större b.etydelse för militärens syn på
sig själv som identisk med nationen, som lämplig förvaltare av
det högsta gemensamma intresset, är officerskårens sociala re
krytering under perioden. Idag är officerarna i Sverige troligen
den akademiska yrkesgrupp som har den bredaste sociala rekry
teringen, men vid sekelskiftet var det inte så. Göran Andolf, som
undersökt den svenska officerskårens sociala bakgrund under
1900-talet, konstaterar att den svenska officerskåren vid sekel
skiftet troligen hade en socialt betydligare exklusivare bakgrund
än de flesta andra länders, t o m än det kejserliga Tysklands. 34 %
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av armens officerarna var adelsmän, 90 % härstammade från
socialgrupp I. Bland regementschefer och högre var 55 % adli
ga.38 I Storbritannien och Spanien fanns ett liknande mönster
långt på 1960-talet. Sociologer talar om en militärpolitisk elit av
"aristokratisk typ" i dessa länder, och undersökningar av deras
attityder visar att dessa eliter i regel identifierar sig mycket
starkt med staten och de civila makthavarna, men inte som deras
underlydande utan som deras jämlikar.39 Om den civila politi
ken representerar "pennan", ser sig krigsmakten som "svärdet"
bland statsmaktens redskap, en uppfattning som ligger nära den
Lefren tycks ha haft. Ytterligare studier av svenska militärers
skrifter från epoken, t ex Tingstens,40 visar också att Lefrens
uppfattning om politiken som liktydigt med utrikespolitik var
ganska allmän. Krig var alltså militärernas ansvarsområde, po
litik diplomaternas. Avvägningen dem emellan blev inte en
fundamental fråga om relationen mellan mål och medel, utan en
fråga om ansvarsfördelning mellan olika delar av statsförvalt
ningen. I detta perspektiv blev innebörden av Clausewitz' påpe
kande om kriget som en fortsättning av politiken omöjligt att ta
till sig.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att Clausewitzreceptio
nen i Sverige decennierna före första världskriget utvecklades
enligt samma mönster som i Tyskland, men att orsakerna till
denna utveckling delvis får sökas i inhemska svenska förutsätt
ningar.
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vande / afhåller sig från deltagande i ledningen af operationerna /
knappast berörd. Detta leder till Metz, Sedan, Liao Yang". Åkerhielm
däremot - som hävdade att politiken ej fick öva inflytande på krigfö
ringen - i synnerhet inte "där strategiska och politiska kraf stå i
bestämd strid med varandra" - erhöll marginalkommentaren "rik
tigt". Åkerhielms formulering andas viss påverkan från Clausewitz
(Vom Kriege, bok I, kap 1), men lägg märke till Clausewitz' fortsätt
ning: "... hur starkt det {strategins krav] än i de enskilda fallen
återverkar på de politiska avsikterna, så måste det dock alltid uppfat
tas som en modifikation av desamma".
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ibid, skrivningar av Dahlberg, Nordlinder och Åkerhielm - se även
skrivningar-av Nauckhoff, Hylander, Bergengren.
Tingsten, Lars Herman: Taktikens grunder, Stockholm 1893, s 1.
ibid, I 1913, s 23.
Nordensvan, C 0: Kriget och krigsinrättningarna, Stockholm 1893, s
7-9; Nbrdensvan säger också (s 9) att även om krigets politiska orsaker
och mål må vara vilka som helst, är dess ändamål "såsom en uteslu
tande krigisk handling, att tillintetgöra fiendens stridskrafter." Läng
re ned på samma sida påpekar han dock, att den historiska erfarenhe
ten visar att fred ofta uppnåtts före tillintetgörelsen av den ena
partens stridskrafter, varför en sådan tillintetgörelse inte ovillkorligt
måste vara krigets mål. Jämför även hans recension i KKvaT av
Blumes Strategie tio år tidigare: kapitel två hos Blume behandlar
frågan om krigets mål och medel. Blume skriver (s 21): "Es sind eben
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sondern die relativen, d h diejenigen, mit welchen jeder von ihnen
glaubt den Willen des Gegners im gegebenen Falle brechen zu kön
nen." Nordensvans omdöme: "ett mycket vigtigt kapitel för den,
hyars krigslust börjar taga öfverhand" (KKvaT 1883 s 81).
Nordensvan, C 0: Krigföringens i dess olika former, Stockholm 1907,
s 17. Moltkes formulering lyder (i Nordensvans egen översättning,
Generalfältmarskalk v Moltkes militära arbeten II, s 308): "Med hän
syn till den obestämdhet som vidlåder kriget, kan strategien rikta sin
sträfvan endast mot det högsta mål, som med tillgängliga medel öfver
hufv�? t�get är möjligt at.� nå. Strategien ar�etar P? detta sätt pol�ti
ken bast 1 hand, endast for dess mål men 1 handlingen fullkomligt
oberoende af densamma." Att den militära verksamheten verkar för
det politiska målet garantera§ enligt Nordensvan.bäst om statsöver
huvudet är överbefälhavare. Ar statsöverhuvudet förhindrad att fylla
denna funktion, bör det politiska målet formuleras i samråd den
militäre befälhavaren (s 8); att politiken helst bör anpassas efter
strategin antyds också i skildringen av 1866 års krig (s 298): "Att
politiken icke var färdig, när armen var det, kunde Moltke icke
hjälpa."
Tingsten, Lars: Hågkomster, Stockholm 1938 s 227-230.
Tingsten s 290-291; för hela den politiska bakgrunden till Tingstens
avskedande se Nygren, Rolf: Disciplin, kritikrätt och rättsäkerhet.
Studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin och till
komsthistoria 1901-1915, Uppsala 1977 s 172-173; Om Lyström se
Holmen, Hans: Försvar och samhällsförändring. A vvägningsfrågor i
svensk försvarsdebatt 1880-1925, Göteborg, 1985, s 147, samt Zetter
berg, Kent: Militärer och politiker. En studie i militär professionalise
ring, innovationsspridning och internationellt inflytande på de svenska
försvarsberedningarna 1911-1914, Stockholm 1988, s 24.
Tingsten 1893, s 13.
Bok kap
Jfr Tingsten, Lars: Strategiens grunder, Stockholm 1920, s 21, där han
skriver om kriget som "djupt rotat" i den mänskliga naturen och om
det nybildade Nationernas Förbund att det förutsätter en fullständig
"inre omdaning" av människorna. Pessimism rörande den mänskliga

37

38

39

40

naturen anses kännetecknande för den militära världsbilden - se
Huntington, Samuel P: The Professional Soldier. The Theory and
Politics of Civil-Military Relations, Princeton 1957 s 72-79; Janowitz,
Morris: The Professional Soldier. A political and social portrait, Glenn
coe Ill, 1961, s 21-23. Jfr även Abrahamsson� Bengt: "Elements of
Military Conservatism: Traditional and Modern", On Military ideolo
gy (eds: Janowitz, Morris & van Doorn, Jacques), Rotterdam 1971.
sign T H-m: "Några betraktelser i anledning af arbetet "Deutschland
und nächste Krieg", KKvaT 1913 s 73: ...om han blott ville släppa
teoretiserandet och hålla sig till det praktiska som är hans styrka.
Darwins princip om 'kampen för tillvaron', groft fattad, blir för förf
liktydig med det blodiga kriget folken emellan. Och nog har man svårt
att ta på allvar hans tal om kristendomen såsom direkt upphöjande
kriget till ideal.- - - - - - - - Vi erkänna alltså med förf Bismarcks
järnhårda princip: blod och järn kosta statens upprätthållande.... men
lämna åt sitt värde sådant tal som att staten gifver åt den enskilde 'den
högsta lifspotens' (nu och i alla tider menar författaren), och att
begreppet stat aldrig kan tänkas uttänjdt till begreppet mänsklighet."
Se även "sekreterarens anförande å KunglKrigsvetenskapsakademi
ens högtidsdag den 12 november 1912", Kungliga Krigsvetenskapsa
kademiens Handlingar 1912, s 208.
Andolf, Göran: "Den svenska officerskårens sociala ursprung under
1900-talet" i Militärhistorisk Tidskrift 1984, s 103-106; se även Carls
son, Sten: Svensk ståndscirkulation 1680- 1950, Uppsala 1950, s 116117.
Janowitz, Morris: "Military Elites ·and the Study of War", Military
Conflict. Essays in the institutional Analysis of War and Peace, Lon
don 1975 (första gången publicerad i Journal of Conflict Resolution
1957:1).
Se t ex Tingstens artikel i KKvaT 1925 (sl-15) med anledning av Curt
Liebmanns artikel i tidskriften Wissen und Wehr 1924:3, "Zur Frage
der einhetliche Kiregsleitung": "Den ena parten får icke blanda sig i
den andras enskildheter, utan det gäller att i varje särskilt fall hålla sig
till huvudsaken. Nitet att frälsa fäderneslandet måste besjäla den
högsta statsledningens samtliga element [min understrykning] och

53

Petsamo - den finska
''kolonisationsgarnisonen"
Ali Pylkkänen

I denna artikel granskas: 1) hur gränsbevakningen organisera
des på Finlands nya landområde år 1921 och vilka omständig
heter som inverkade på lokaliseringen av gränsbevakningen i
Petsamo, 2) vilka uppgifter som gränsbevakningen erhöll samt
3) vilken ekonomisk betydelse gränsbevakningen i Petsamo
hade för områdets befolkning. Under studien fäster vi även
uppmärksamhet på när gränsbevakningen blev befriad från
statsförvaltningens uppgifter, som inte tillkom gränsbevakningen
och som blev den ålagd under undantagstillståndet år 1921, eller
hur snabbt samhället Petsamo normaliserades.

Det finska Petsamo
Den ökande agitationen för Stor-Finland efter frihets- och inbör
deskriget fick Norge att förhålla sig ogint mot strävandena att
införliva Petsamo med Finland, och ett visst bekymmer om
Stor-Finland kände man kanske av även i Sverige, ty båda
länderna hade i sina gränstrakter finsktalande befolkning. I det
den 14 oktober 1920 undertecknade fredsfördraget i Dorpat av
stod Råds-Ryssland Petsamo åt Finland. Finland övertog områ
det den 14 februari 1921 och det bildades ett eget län av det. Så
tidigt som i början av år 1922 förlorade Petsamo sin ställning som
län och hörde som kommun till Uleåborgs län ända till år 1938,
då Petsamo kommun förenades till det samma år grundade
Lapplands län som en del av det.
Under vinterkriget ockuperade sovjetarmen de bebodda de
larna av Petsamo. Vid freden i Moskva den 12 mars 1940 fick
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Finland behålla Petsamo-området med undantag av Fiskarhalv
ön. Då världskriget avbröt de vanliga sjöfartsförbindelserna
visade sig Petsamo-området vara viktigt både för Finland och
Sverige, vilka kunde använda Linhammar som havshamn mot
väster. Redan i april seglades fartygen därifrån till Nord- och
Sydamerika samt till England.
I slutet av juni 1940 blev nickeltillgångarna en svår politisk
fråga då Sovjetunionen började utöva påtryckning mot Finland
och kräva att den koncession, som beviljats ett kanadensiskt
bolag, skulle upphävas och ett finskt-ryskt blandbolag etableras.
I september började de s k transporterna av tyska semesterfirare
från hamnarna vid kusten av Bottniska viken längs Ishavsvägen
till Kirkenes i Norge, och den 22 juni 1941 kom de tyska trup
perna från Norge till Petsamo-området för att tillsammans med
Finland sätta i gång krigsoperationerna mot Sovjetunionen. Vid
vapenstilleståndet i Moskva den 19 september 1944 förlorade
Finland Petsamo åt Sovjetunionen. 1

Organiseringen av gränsbevakningen
i samhället Petsamo
Grundandet av gränsbevakningen i Petsamo är ett intressant
exempel på etableringen av en "garnison 11 under ett undantags
tillstånd inom rikets nya område. Förberedelser för övertagande
av Petsamo-området gjordes innan det överläts åt Finland.
Genom förfrågningar utreddes beskattningssystemet och för
valtningen, man klarlade vilka kommunister som var fientligt
inställda mot Finland, likaså den ryska militärens kvalitet, kvan
titet och rörelser samt mobiliseringen av män från Petsamo till
den ryska armen. Likaledes följde man upp den norska militära
situationen i Finnmarken och klarade ut hur petsamoborna
förhöll sig till förenandet med Finland.
President K J Ståhlberg proklamerade den 21 januari 1921 ett
provisoriskt undantagstillstånd så att förvaltningen av Petsamo
området skulle kunna ordnas omgående. Av Petsamo bildades
ett eget län, men beslutet skulle gälla endast till slutet av året. Det
var meningen att området skulle tas i besittning innan sovjet55

trupperna hade avlägsnat sig, så att man skulle kunna förhindra
förstörelseverksamhet. I praktiken drog sig sovjettrupperna till
baka ett dygn innan den finska förtruppen anlände och förstörde
de offentliga byggnaderna. 2
Det är kanske på sin plats att i någon mån presentera det
samhälle inom vilket "garnisonen" i Petsamo fungerade. Enligt
det personregister, som redovisade befolkningsförhållandena i
Petsamo år 1926, bodde inom området 2 039 personer, vilka
indelades enligt nationalitet och religion som följer:3

1078 lutheraner, vilka utgjordes av

1022 finnar eller förfinskade norrmän och svenskar,
35 fiskarlappar,
13 renlappar och
8 fast bosatta lappar.

961 grekisk-katoliker, av vilka
422 skoltlappar,
311 karelare,
217 ryssar och
11 syrjäner.

Gränsbevakningen i Petsamo omfattade, då den inrättades, en
styrka på 289 man, av vilka 70 var värnpliktiga som var direkt
anvisade till gränsbevakningen från krigsministeriets arme. Den
lokala befolkningen i Petsamo uppgick år 1921 till omkring 1500
personer. Gränsbevakningen utgjorde således av hela folkmäng
den inom området 16 % och av civilbefolkningen en femtedel.
För jämförelsens skull må nämnas att andelen av den militära
personalen i garnisonstäderna år 1939 hamnade inom en median
klass från sex till tio procent och år 1981 från två till fem procent. 4
Befolkningen hade på grund av de karga terrängförhållande
na koncentrerats till livsdugligare områden eller till fjordtrak
terna i Petsamo, till byarna på Fiskarhalvön och till Paatsjoki
dalen. Befolkningens förbindelser utgjordes av ett vägstråk som
år 1921 var halvfärdigt, eller rättare sagt än så länge en ridstig
mellan lvalo och Petsamo, av Paatsjoki-älven samt av en havs
förbindelse till Fiskarhalvön. Den övriga delen av Petsamo var
ödemark.
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Förläggningen av gränsbevakningen och fältvaktsposterna år 1921. Tyngd
punkten av gränsbevakningens verksamhet låg inte under de första åren vid
gränsen utan koncentrerades till byarna inom Petsamo-området och på
framkomliga mark- och sjörutter. Gränsbevakningen i Petsamo var en synbar
del av bygatan. På grund av de svåra underhållsförbindelserna bildades av
Salmijärvi-avdelningen ett självständigt kompani. Huvuddelen av 1:sta
, kompaniet var med tanke på ombytet av fältvaktposterna och som reserv
förlagd till Alaluostari i Petsamo och 2:dra kompaniet till Salmijärvi.
Fältvaktposterna tilldelades inte specificerade verksamhetsområden utan
uppgifterna förordnades enligt situationen. Ordningstalen utvisar vakt
posternas kompaniförbindelse. På kartan saknas vaktposten i Heikinpaikka
samt vaktposten vid Luttojoki-älvdalen som var under planering. 7

Förläggningen av gränssoldaterna måste planeras med beaktan
de av de uppgifter de erhållit: tryggande av området och invå
narna, gränsbevakning, naturskydd, postbefordran, telegrafför
bindelser, skjuts- och inkvarteringsväsendet, tull- och passkon
troll samt polisväsendet. 5
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Som en följd av Petsamo-befolkningens naturliga placering på
livsdugliga områden, av brist på byggnadsmöjligheter och ma
terial samt på grund av statsförvaltningens krav förlades gräns
bevakningen huvudsakligast i förefintliga byggnader och i när
heten av bysamfälligheter, varvid förbindelsenätet med den
lokala befolkningen sannolikt blev mångformigare än i garni
sonerna eller i kasernerna i allmänhet. Kontakterna med den lokala
befolkningen ökades genom att bevakningen tilldelades statsför
valtningsuppgifter som inte tillkom gränsbevakningen.
De upplysningar om befolkningen, som framförs i följande av
snitt, baserar sig huvudsakliga$t på situationen 1920-30, och vad
vaktstyrkan beträffar, på första halvåret under 1921.6
Befolkningen var tätast vid Petsamofjorden dit människorna
hade flyttat lockade av ishavsfisket. Byarna Alaluostari, Näsyk
kä och Parkkina låg nära varandra väster om Petsamo-älven och
Kaakkuri låg på östra sidan. Petsamojoki-klostret med sina rys
ka munkar var en egenartad kulturinrättning. I Näsykkä var
befolkningen huvudsakligen karelsk, i Kaakkuri rysk. Parkkina
var tydligt centralorten för Petsamo och ,där var nationerna sam
manblandade. Till detta virrvarr av nationerna hörde också ett
tiotal syrjäner.8
I dessa nejder slog 1:sta kompaniet och staben sig ned. Hu
vudförläggningsplatsen utgjordes av det statsägda Alaluostari11
där vaktposten fick två byggnader till sin disposition. Kasernen
var i två våningar och där fanns både elektricitet och provisoris
ka ugnar byggda av engelska trupper under den ryska revolutio
nen. Gränsbevakningen hade också till sitt förfogande ett elek
tricitetsverk och en lägenhet i övre våningen av telegrafverket
samt en underofficersmäss. I kasernen i Alaluostari hade under
första hälften av år 1921 inkvarterats 100-150 soldater. På grund
av fara för eldsvåda fungerade i Petsamo en militär brandkår.9
I Trifona bodde huvudsakligast karelare och ovanom Trifona
låg den lilla byn Vuonokylä, bebodd av finnar. I Trifona funge
rade en av gränsbevakningen tillsatt tullvaktpost på några man,
som med tanke på vintern var på fel plats, för fjärden frös i
allmänhet ända upp till Vuonokylä och Linhammar. Det var
gränsbevakarnas och kronofogdens pinsamma plikt att tvinga
fartygsbefälhavarna att gå till fots den sex kilometer långa vägen
från Linhammar till Trifona för att kontrollera tullpass och
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fraktsedlar. I synner
het blev de norska far
tygsbefälhavarna irri
terade av saken - och
inte utan skäl, för un
der tiden den 1 okto
ber 1921till den 1 april
1922 ankom till Lin
hammar minst 93 och
avgick 68 fartyg. Att
tullbevakningen fanns
i Trifona får sin förkla
ring av att det i Lin
hammar då inte fanns
någon egentlig befolk
ning. Gränskommen
danten krävde hösten
1922 att en tullbygg
nad måste byggas i
Linhammar. 10
På de öde Heinäsaa
ri-öarna, långt ute på
Ishavsfjärden, fanns
ett fågelparadis med
tiotusentals, kanske
hundratusentals fåg
lar. En naturskydds
post på 2-5 man från
g r ä n s bevakningen
måste hindra Ishavs
kus tens befolkning
från att samla fågelägg
och dun, vilka staten
tillägnade sig. Gräns
männens liv på ön blev
nästan eremitiskt; blott
en gång i månaden kom
posten och lönen.
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På Fiskarhalvön fanns bara 20-30 gränssoldater och omkring
fyrahundra invånare: lutherska sjösamer, finnar och karelare. I
Maattivuono bodde även lappar.11 Maattivuono var på grund av
sina telefonförbindelser en mycket viktig telekommunikations
terminal, varifrån budskapen förmedlades vidare till Pummanki
ända tills Pummanki fick en egen telefon. Den tiomanna vakt
posten i Maattivuono var situerad i en staten tillhörig byggnad
i dålig skick, som på sin tid hade tillhört den ryska telegrafinrätt
ningen. Man planerade (1922) också att där placera en vaktpost
vid Pikku-Maattivuono, emedan man där nattetid kunde hålla
under uppsikt de fartyg som anlände till Petsamo samt sköta
fyrbåken.12
Den finska befolkningen på ca 100 personer i Pummanki och
ett par lappar bodde inom ett område på 1-2 km i ca 25 hus.
Fältbevakningen hade på en gång omkring tre man. I Kervanto
fanns det ett tiotal hus bebodda av finnar och fältvaktposten
fungerade i Kusti Räinäs hem i ett hyresrum.13
Den nordligaste vaktposten befann sig i Vaitolahti där bebyg
gelsen var koncentrerad till ett tjugotal hus. Invånarna var helt
finska och lutheraner till sin religion. Till kasernbyggnaderna,
som innehades av Vaitolahti fältvaktpost på 10-20 man, hörde
sex rum: manskapslogementet, expeditionen, köket, ett rum för
fältvaktpostens befälhavare, två karantänrum och en fristående
bastu. Vaitolahti var en viktig fisk- och båthamn samt en gräns
by, där den finska befolkningen var nästan fast vid den ryska
kasernens byggnader. Som en följd av den dagliga situationen
öga mot öga var förhållandet mellan de ryska och finska vakter
na mera befryndade med varandra än vanligt: den finska fält
vaktposten bytte, då det var brist på bränsle, bl a pengar, havre
gryn, fint socker och tobak mot den ryska vaktpostens ved. 14
I inlandet fungerade i fältvaktposterna i vardera skoltbyarna
Yläluostari och Moskova ett halvt tiotal gränssoldater. Vaktpos
ten i Moskova var våren 1922 inkvarterad i ett rum hyrt av Ljuba
Koputoff. Den största skoltbebyggelsen i Petsamo hade sitt till
håll i Suonikylä. Gränsmannarna övernattade till en början i
skoltarnas primitiva hus. För att bli oberoende av skoltarnas
tidtabell åstundade gränsmannarna egna renar. I november 1922
fick vaktstyrkan ett anslag på 40.000 mark för byggande av två
gränsbaracker vid vägen mellan Petsamo och Suonikylä och en
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barack i Suonikylä. Bevakningsstationerna i Suonikylä var nöd
vändiga emedan byn låg vid vintervägen till Ryssland. 15
Manskapsstyrkan vid huvudstödjepunktens 2:dra kompani i
Salmijärvi växlade mellan 25-40 man. Befolkningen utgjordes
med undantag av några skoltar av lutheraner och finnar. Expe
ditionshuset i Salmijärvi var byggd år 1917 för den ryska militä
ren och var provisorisk till konstruktionen: huset saknade sockel
trots att grunden bestod av sank lerbotten och endast timmer
spärrar låg på den sumpiga marken. Golvet hade inte heller
trossbotten utan bara mullbänkar. Byggnaden var förfallen och
under vintern så gott som obeboelig.
Gränsbevakningen fick i september 1922 tillstånd att från övre
delen av Salmijärvi och Oleksinlahti flytta de av ryssarna åt 1915
byggda tvenne militär- eller arbetarbarackerna, som tillhörde
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, till någon lämplig plats i
Salmijärvi. Den under uppförande varande kasernen i Salmijär
vi blev färdig före slutet av år 1922, där gränsbevakningen hade
haft dispositionsrätt även till gästgiveriet. Vid årsskiftet 1923-24
var bostadsförhållandena fortsättningsvis till en del dåliga och
stod på osäker grund: jordbesittningsförhållandena var oordna
de och barackerna förfallna och omöjliga att reparera. Endast
den av gränsbevakningen år 1922 uppförda kasernen var ända
målsenlig.16
Den fyramannapatrull, som var stationerad i Kolttaköngäs
(Boris Gleb) vid Paatsjoki i närheten av Kirkenes i Norge, inkvar
terades i en av staten ägd prästgård med nio rum, men avsikten
var att senare inreda statens i gott skick varande byggnader i
Köngäs. I andra ändan av prästgården bodde som grannar till
gränsmannarna skolten Ontrei Titoff med hustru och dotter
samt deras frände Jacob Tedoroff. Prästgårdens gårdsplan om
gavs av en bastu, en ladugård i dåligt skick, ett lider samt ett
avträde. Även hela byn Köngäs, som omfattade 50-60 skoltar,
låg på prästgårdens marker.
När kapten Autti höll på att grunda vaktposten i Köngäs
konstaterade han att det var omöjligt att transportera varor till
vaktposten från finska sidan och även att där inte fanns mat för
renar. Den ved som behövdes för uppvärmning av byggnaderna
var ett problem för sig: man skulle behöva fem renar för att forsla
ved för 4-5 dagar och för att kunna underhålla renarna måste
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man först med ren köra fulla lass renlav till Köngäs. Bara det att
bo och leva under dessa arktiska förhållanden fordrade mycket
arbete, varför kapten Autti anhöll om tillstånd att använda
lokala renägare som hjälp.17
För bevakningen i Petsamo hade man av Kyrö-Petsamo lands
vägsbygget hyrt telegrafrevisorns stuga som tillhörde Höyhen
järvi-gästgiveriet, gästgiverierna i Nautsjoki och Pitkäjärvi samt
"Tervos torp". Enligt hyresavtalet måste man i varje gästgiveri
reservera ett rum till landsvägsbolagets disposition. Landsvägs
vaktposterna bestod av två till fem man. Bebyggelsen i Höyhen
järvi var gles och omfattade huvudsakligast lutherska finnar,
men även skoltar. Behovet av bevakningsposten i Höyhenjärvi
fick sin förklaring av sin position mot norska gränsen och av att
Höyhenjärvi bildade den viktiga ändpunkten för vintervägen
som ledde till Suonikylä och Ryssland.18
Vid slutet av år 1924hade inkvarteringen såtillvida förbättrats
att alla officerare hade bostad i byggnader ägda av gränsbevak
ningen. Det var meningen att uppbära bostadshyra av officerare
och tjänstemän. De av staben och 1:sta kompaniet samt 2:dra
kompaniet i Salmijärvi ägda kasernerna hade nu övergått i
gränsbevakningens ägo. I Pikku-Maattivuono och Suonikylä
fanns det även egna byggnader. Den slutliga ägorätten till bygg
naderna i Vaitolahti, Maattivuono, Trifona och Yläluostari, som
tillhörde staten, var ännu inte utredd. Privathyrda bostäder fanns
alltjämt i Pummanki, Moskovankylä och vid Petsamo-fjärden. Bo
städerna iPitkäjärvi, Höyhenjärvi ochNautsi var hyrda av Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen. Hyresbostäderna omfattade i allmän
het bara ett rum, för vilket gränsbevakningen generellt betalade
50-150 mark hyra per månad. En intressant lösning var också
delningen av kasernen i Vaitolahti mellan gränsbevakningen
och skolan. Skolan fick utan ersättning arbeta i gränsbevakning
ens byggnad bara ett par hundra meter från riksgränsen.19
Gränsbevakningens byggnadsföretag underlättades i fortsätt
ningen genom att bevakningen gratis erhöll byggnadsvirke av
Skogsstyrelsen. Villkoret var att Skogsstyrelsen skulle erhålla
byggnåderna om de skulle bliva obehövliga. Gränskommendan
ten ansåg det inte vara likgiltigt i hurudana byggnader bevak
ningen fungerade, utan strävade till att påverka penninggiva
rna: Statens byggnader i gränstrakterna har en representativ
11
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betydelse och framför allt vid gränsen mot Norge, där de först
klassiga byggnaderna i norska riket ständigt erbjöd jämförelse
punkter. Denna omständighet inverkar inte enbart på den norska
gränsområdesbebyggelsen utan även på den finska, som är
mycket fallen för att jämföra förhållandena i Finland med mot
svarande förhållanden i Norge." 20

Bevakningen av gränsen
I början av år 1921 spridde sig i Finland vetskapen om den
agitation ryssarna i Petsamo bedrev mot finnarna. Finnarna till
och med beväpnade sig för möjligheten till motstånd. Gränsbe
vakningen i Lappland fick den 24 januari 1921 order om att
upprätta i Petsamo en bevakning, som skulle verkställa beman
ning av vissa ställen samt bevakning av landgränsen. Gränsbe
vakningen i Lappland överlät mer än hälften av manskapsstyrkan för uppgiften.
Bevakningen i Petsamo måste efterkomma de direktiv och
bestämmelser som landshövdingen i Petsamo län ansåg vara
nödvändiga att utfärda. För bevakningens verksamhet svarade
gränskommendanten, som var underställd gränsbevaknings
inspektören vid ministeriet för inrikesärendena. Gränskommen
danten gav order åt kompanicheferna och dessa i sin tur åt sina
underlydande.21
Vad ordnandet av gränsens bevakning beträffar var det vä
sentligt att det från Ryssland ledde endast två vintervägar till
Petsamo-området: den ena via Suonikylä och Höyhenjärvi till
norska gränsen och den andra från järnvägen till Murmansk via
byn Motovski till Yläluostari. Om somrarna och dels även om
vintrarna gick man över gränsen än här än där. Som möjliga
övergångsställen måste speciellt beaktas näsen i Maattivuono och
Pummanki, av vilka marken på Maattivuono-näset var hård och
jämn och sålunda tillät transport med hästskjuts och till och med
transport av kanoner. Ingen väg ledde dock till Petsamo-området
från båda näsen. Den 215 km långa landgränsen ansågs på grund av
de svaga kommunikationerna inte vara strategiskt betydelsefull.22
Verkställandet av gränsdragningen uppdrogs åt en finsk-rysk
och finsk-norsk gränskommission, men bevakningen i Petsamo
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beordrades att på alla sätt bistå dem. Gränsdragningen förflöt
inte utan problem: vaktbefälhavaren i Vaitolahti måste bl a
förklara utegångsförbud den 7 juli 1921 eftermiddagen på grund
av stridigheterna mellan den ryska och finska gränskommissio
nen. Gränsen mot Råds-Ryssland drogs inom loppet av år 1921,
men de slutliga riksgränserna fastställdes först år 1925 efter det
att gränsdragningen mellan Norge och Finland blev färdig.
· För bevakningen av gränsen mot öster och delvis mot norska
gränsen svarade 1 :sta kompaniet i Petsamo och 2:dra kompaniet
i Salmijärvi för bevakningen av gränsen mot Norge. Bevakning
en av gränsen mot öster koncentrerades under de första åren inte
till landgränsen, utan man bevakade huvudsakligen av farbara
rutter samt bytätorter. Förutom bolsjeviker i Murmansk måste
man som hotbilder också beakta närheten av Kirkenes, en annan
framstående kommunistisk agitationshärd. På grund av de vik
tigaste trafikförbindelserna var den norska och finska gränsen i
själva verket betydligt mera bevakad än gränsen mot Råds
Ryssland med undantag av Fiskarhalvön.23
Bevakningen av den omkring 70 km långa sjögränsen, länssty
relsens livsmedelstransporter från Vardö i Norge till Petsamo,
postgången och persontrafiken från Petsamo till Fiskarhalvön
samt till Kirkenes i Norge verkställdes av bevakningen med de
av staten ägda motorfartygen "Agnes" och "Lansing", samt år
1922 med det av Poststyrelsen inköpta Ishavs fartyget "Suomi",
som fick sitt namn med anledning av propagandan.24
Vid fältbevakningarna skötte gränsmanskapet jouruppgifter,
spaningar och övervakning av båttrafiken samt närpatrullering
vid gränsen och på tätorterna. Fältbevakningarna fungerade
som känselspröt för kasernerna och rapporterade sina insikter
till kompaniet, där bevakningarnas proviantpåfyllning ombe
sörjdes liksom även vaktombytet av manskapet. Transporterna
sköttes på 1920-talet med rodd- och motorbåtar, till fots eller
med hästar och om vintern med renar. ]fältbevakningarna ut
gjordes i allmänhet av ca en tredjedel av gtänsbevakningsstyr
kan i Petsamo.
I kasernerna i Petsamo och Salmijärvi var livet tydligare
förknippat med tjänstgöringsprogrammet och efter reveljen följ
de normalt morgonte, underhåll av logementet, organisering av
tjänstgöring, arbetstjänst, frukost, fortsättning av arbetstjäns64

Den nordligaste gränspunkten i Vaitolahti på Fiskarhalvön. ( Krigsmuseet)

ten, middag, ordergivning och till sist aftonupprop. Kvällsfri
tiderna sträckte sig till halva natten. Ibland sportade man, mar
scherade och putsade vapen, städade och badade bastu, alldeles
som i våra dagar.
Kasernerna fungerade som utbildningsplatser för gränsman
skapet. En del av kompaniets reservmanskap sändes i komman-
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douppdrag t ex till fjordmotorbåtarna, fel- och kontrollpatruller
till telefonledningarna samt patruller till övervakning av lands
vägsbyggena och flottningen. Vid behov erhöll kronofogden
tjänstehandräckning. 25
I samband med gränsbevakningen förde officerarna bok över
den ryska militären i Murmansk och de norska i Finnmarken och
deras styrkor och truppförflyttningar. Intressant är till exempel
den bevarade kännedomen från september 1923 om avlägsnan
det av de ryska fältbevakningarna från gränsen mot Finland på
Fiskarhalvön. I stället för bevakningarna hade man sänt dit
endast ett par civiltjänstemän, som var kända under namnet
"Kontroll". Fiskarhalvöns gräns mot Finland var åtminstone.
ända till slutet av år 1923 utan rysk militärbesättning.
Erfarenheterna från undantagstillståndet 1921 av gränsbe
vakningen var enligt landshövdingen inte uppmuntrande. De
värnpliktiga saknade den nödvändiga beredskap, som enligt de
uppdrag som lämnats åt gränsbevakningen beträffande hin
drande av smuggling, passkontroll- och tullövervakning, skulle
ha förutsatt. Ur det militära försvarets synpunkt var truppen
alltför liten och det fanns inte tillräckligt med tid att exercera
beväringarna på grund av övriga uppgifter. 26
Delvis på grund av dessa samt av kostnadsorsaker intog man
den ståndpunkten att bevakningen av gränsen skulle ske genom
värvning. En legotrupp på omkring 50 man åtog sig att sköta
gränsbevakningens uppgifter. Av klagomålen att döma - av
vilka en del visserligen visade sig vara grundlösa-var legotrup
pen disciplinlös jämförd med det av värnpliktiga och legotrup
per bildade gränsmanskapet föregående år. Tillförlitligheten av
påståendet verkar logiskt i det hänseendet att inför truppen av
de värnpliktiga, legotruppen hade "ett moraliskt mera förbin
dande förpliktelse" att upprätthålla sin egen ryggrad. I april ar
1922 blev följden av värvningarna den att styrkan uppgick till
180 man, men åren 1923-1930 varierade den mellan 50-100 man.27
Dyningarna av fläskupproret - "den avgörande striden mot
kapitalisterna" återspeglades också i Petsamo: den 7 februari
1922sköt de röda finnarna mot patruller i Vaitolahti och flyddde
sannolikt till den ryska fältbevakningen. Livsmedelsförrådet i
Vaitolahti sattes under extra övervakning. Man undgick inte
heller senare väpnade konflikter, men de utgjordes främst av
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skottlossningar. Det olovliga överskridandet av gränsen fort
gick hela den tid bevakningen fungerade.
Sammandragningen av gränsbevakningen i Petsamo och kom
munikationsförbindelsernas stegvisa förbättring hade som följd
att behovet av en självständig bevakning i Petsamo blev ifråga
�att. Gränsbevakningskontrollören hade i januari 1925 börjat
planera att bevakningen, som reducerats till mindre än hundra
man, skulle förenas till ett kompani i Lapplands gränsbevak
ning.28
67

Gränsbevakningen som en del av
statsförvaltningen i Petsamo
Våren 1921 ålades gränsbevakningen många uppgifter som egent
ligen inte tillkom dem såsom postföring, ombesörjande av tele
graf- och telefonledningarna, transport av personer och varor,
tillsyn av gästgiverierna, bistånd för ombesörjning av livsmedel,
tullövervakning, passkontroll, fångtransport och polisverksam
het.
Post- och telegrafexpeditionen i Petsamo låg i byn Parkkina
och lydde under postkontoret i Ivalo. Gränsbevakningens solda
ter sörjde för postföringen på den 217 km långa vägsträckan
mellan Parkkina och Ivalo. Om vintrarna befordrades posten av
patruller på skidor två gånger i veckan, men paketposten frakta
des med hästskjuts bara varannan lördag. Postutbärningsnätet
utvidgades hösten 1921 och en del av postuppdragen överläts åt
civilbefolkningen, men gränsbevakningen sörjde åtminstone
ännu år 1923 huvudsakligen för postföringen i Petsamo. 29
På grund av den långsamma postföringen hade telefonen och
telegrafen en markant betydelse. Gränssoldaterna deltog i byg
gandet av telefonledningarna. Petsamo hade telegrafledningar
na förutom Finland också till Kirkenes och Murmansk samt
telefonledningen mellan Petsamo och Vuoremijoki. Telefonför
bindelse med det övriga Finland erhölls sommaren 1922. Gräns
bevakningen fick sin telefonväxel till vilken även telegrafverkets
växel kopplades efter det tjänstetiden var slut. De lokala invå
narna fick använda gränsbevakningens telefoner.
Kompaniet i Salmijärvi hade hand om tullövervakningen och
passkontrollen vid norska gränsen och Petsamo-kompaniet om
gränsövergången i Vaitolahti. 30 Vaktbefälhavaren i Vaitolahti
rådgjorde med den ryska vaktbefälhavaren om inledande av
handel för att trygga kustbefolkningens existensmöjligheter,
men blev på grund av detta förhörd som misstänkt för "fraterni
sering" med ryssarna. De officiella hantverks- och fiskehandels
förbindelserna från tullövervakningen i Vaitolahti till Ryssland
öppnades våren 1922. Bevakningen i Vaitolahti sörjde även för
lagringen av spannmål och distribuering av livsmedel åt den
lokala befolkningen.31
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Gränsmanskapet svarade för övervakningen av skogsarbet
ena, jakten, flottningsbestämmelserna i Paatsjoki och fisket. De
norska tjuvfiskarna gjorde förtret åt det finska gränsmanskapet
bl a genom att från fjället vid Kolttaköngäs med Norges flagga
semaforera varningssignaler åt sina kamrater om den finska
gräns bevakningens ankomst.32
· Gränsbevakningen i Petsamo fick under de första åren handha
nästan alla under polisstyrelsen lydande uppgifter, av vilka den
viktigaste var att hindra den revolutionära agitationsverksam
het som de kommunister, som flytt till Ryssland, utövade. I
praktiken betydde det att huvudvikten låg på kontrollen av
resetillstånd och personbevis. Gränsbevakningen var berättigad
att anhålla och förhöra olovliga vägfarande, men rätten att åtala
tillkom kronofogden. På grund av den möjligen eldfängda situ
ationen på det nya området grundades i Petsamo Detektiva
Centralpolisens underavdelning, till vilken en chef och två de
tektiver hörde. 33
För att förhindra oroligheter under undantagstillståndet ut
förde gränsbevakningen några husvisitationer i avsikt att finna
olagliga vapen- och ammunitionsförnödenheter hos tvivelakti
ga kommunister, men uppenbarligen utan synligt resultat.
Den olovliga gränsöverskridningen gav under de första åren
gränsbevakningen sysselsättning. Flertalet av dem som över
skred gränsen var flyktingar och petsamobor som tidigare rekry
terats till röda armen. Orsaken till flykten var hunger, den
kommunistiska egenmäktigheten och uppbåden. Enligt den lis
ta som grän�löjtnant Kopperi hade upprättat över invånarna i
Paatsjoki-dalen hade åtminstone 45 män under 1920-21 rekryte
rats till röda armen, en del just innan området överläts till
Finland. Även förra officerare från tsarens arme, som hade flytt
från bolsjevikernas fångläger, kom över gränsen. 34
Bevakningen måste ta hand om provianteringen av de anhåll
na samt övervakningen och transporterna från Petsamo till Vir
taniemi eller Ivalo. Proceduren enligt militärorderförhållande
na orsakade vissa opraktiska situationer vid grundläggnings
skedet av förvaltningen. Till exempel då bevakningen i Lutto
den 16 mars 1921 anhöll fyra finska arbetare, som olovligt över
skridit gränsen, och expedierade dem till Ivalo-truppen i Petsa
mos gränsbevakning, meddelade kapten Autti från Petsamo
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enligt gränskommendantens order att männen genast måste
överlåtas åt polismyndigheterna. Enligt länsmannen i Inari var
det onödigt att förpassa de.m till honom om det inte fanns någon
graverande orsak att anhålla dem. Ivalo-truppens fältväbel an
tecknade i telefonboken, uppenbarligen förtretad: emedan jag
hade fått ordern av min förman var jag tvungen att uppfylla den
fastän länsmannen förbjöd mig att ditsända de ifrågavarade
männen 11
Gränssoldaterna svarade för områdets inre ordning genom att
gå emellan tvisteparterna och lugna slagsmålen. Gränskommen
danten var villig att vid första tillfälle överlåta nykterhetspoli
sens obehagliga uppgifter åt polismyndigheterna. Bevakningen
måste även övervaka varutransporterna på rutten Ivalo-Pet
samo. Kommunfullmäktige i Petsamo klagade år 1922 över att
gränsbevakningen i Petsamo inte effektivt hindrade smuggling
en av spritdrycker i Paatsjoki-dalen. Enligt gränsmännen var
hindrandet av smuggling av spritdrycker nästan omöjligt på
grund av de ringa resurserna, i synnerhet då bevakningens
fartyg var upptagna av postbefordran och övriga uppdrag.36
Upphävandet av undantagstillståndet och överförandet av
Petsamo till en del av Uleåborgs län från början av år 1922
ändrade inte i praktiken gränsbevakningens uppgifter. Verk
samheten leddes av landshövdingen i Uleåborgs län och den
högsta ämbetsmannen blev kronofogden i Petsamo härad, som
gränsmanskapet fortsättningsvis bistod i polisuppgifterna.
Gränsmyndigheterna hade tillstånd att vidtaga åtgärder beträf
fande polisuppgifterna endast på vederbörlig begäran av veder
börande länsman, eller om orten var hotad av omedelbar fara.
Detektiva Centralpolisens tjänster indrogs i Petsamo, men sam
arbetet fortsatte år 1922 med dess underavdelning i Rovaniemi.
Till gränsbevakningens uppgifter hörde att iakttaga efterlysta
och rapportera gränsöverskridningar. Finnarna behövde inte
från år 1922 särskilda resetillstånd för resa till Petsamo, men man
måste fortsättningsvis kontrollera okända vägfarares personin
tyg. 37
Våren 1922 förmedlade Detektiva Centralpolisen en förteck
ning över de revolutionära, som år 1918 hade flytt till Fiskarhalv
ön i avsikt att förhindra den verksamhet som bringade samhälls
ordningen att vackla och bad att man skulle hindra kommunis11
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ternas och ryssarnas eventuella kontakter. Bevakningen å sin
sida rapporterade till Detektiva Centralpolisen vad de visste om
kommunisternas aktivitet.
Gränsbevakningens samarbete med Detektiva Centralpolisen
omfattade enligt den sistnämndas önskan att avlyssna telefon
trafiken mellan Finland och Norge, men vid slutet av 1922 i de
lugna förhållandena i Petsamo ville gränsbevakningsbefälhava
ren avstå från denna tvivel underkastade uppgift.
Att förhållandena blev lugnare visar att gränsbevakningskont
rollören år 1924 föreslog att fältbevakningsmanskapet i Paatsjo
ki för vintern skulle flyttas till Salmijärvi för utbildning, emedan
gränsen mot Norge var lugn och ett par starka gränsmän skulle
vara tillräckliga att sköta polisuppgifterna vid Paatsjoki-älven. 38
Alla var naturligtvis inte nöjda med den roll gränsbevakning
en fått på området. Enskilda gränsmäns tygellöshet, drycken
skap, skränande, likgiltighet mot spritsmuggling och påstådd
fraternisering med de ryska gränssoldaterna gav ett slagvapen
åt dem som ville svartmåla hela gränsbevakningen i Petsamo.
Ryktena om de ryska kommunisternas och gränssoldaternas
fraternisering med de finska gränssoldaterna fick Detektiva
Centralpolisen att spetsa öronen. Helt utan grund var ryktena
inte, eftersom de ryska gränssoldaterna inom ett visst gränsbe
vakningsområde fick röra sig allena utan ledsagare från finska
sidan. Samma gränsbevakning hade även tillåtit ett par finska
kommunister att komma från Ryssland till finska sidan utan att
vidtaga några som helst åtgärder mot dem. 39
Gränsmanskapet var under de första åren dels outbildat och
uppenbarligen fanns bland dem också män som inte hade utfört
sin värnplikt. De uppgifter som tilldelats gränsbevakningen var
okända för många. Några hade en brottslig bakgrund, vilket inte
alltid var möjligt att utreda vid rekrytering på grund av den
stora omsättningen av manskapet. De gränsmän som avslöjades
för missbruk avskedades nästan utan undantag.
Sist och slutligen var det inte märkvärdigt att trots de redbara
gränsmännens arbetsinsats det norska Allmänna Trävaru-bola
get år 1925 lyckades smuggla en betydlig mängd handelsvaror
genom Petsamo-området utan att gränsbevakningen ingrep. På
våren uppdagades även de rödas vidsträckta etappväg från
finska Fiskarhalvön till Petsamo. I Salmijärvi hade de röda fått
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sin stödpunkt i det ovannämnda norska bolagets arbetsplats.
Som följd av de inträffade blev gränsbevakningens i Petsamo
rykte lidande och framför allt för Salmijärvi-kompaniets uppda
gade försummelser av gränsbevakningsuppgifterna. Att fatta
det officiella beslutet om indragningen av bevakningen var nu
lättare att göra: Salmijärvi-kompaniet underställdes den 27 juni
1925 kompaniet i Petsamo och hela gränsbevakningen i Petsamo
underställdes gränsbevakningen i Lappland.40
Enligt lagen om undantagstillstånd av år 1921 hade gränsbe
vakningen fått provisoriska uppgifter som inte hörde dem till
och som på grund av statsförvaltningens otillräckliga kraftre
surser mot Petsamo-bevakningens egen vilja blivit konstanta.
Ministeriet för inrikesärenden räknade dock att det var fördelak
tigare att lämna skötseln av de flesta uppgifterna inom sin egen
förvaltningsgren till gränsbevakningen, som lydde under minis
teriet. Först då förhållandena stabiliserats, trafikförbindelserna
förbättrats efter det vägen till Ishavet blivit färdig år 1931 och då
tullkammaren i Petsamo grundats år 1934, minskade behovet att
använda gränsbevakningen till stödåtgärder inom statsförvalt
ningen och det blev möjligt att koncentrera sig på sin huvudupp
gift att bevaka gränserna. Sedan tullkammaren år 1935 tagit på
sitt ansvar tullbevakningen i Paatsjoki, indrogs gränsbevak
ningens vaktavdelningar vid gränsen mot Norge och verksam
hetens tyngdpunkt förlades uttryckligen vid gränsen mot öster.41

Gränsbevakningens betydelse
för Petsamo-området
Folket i Petsamo hade då det lytt under Ryssland hunnit få en
egenartad uppfattning om militärens betydelse för ortsbefolk
ningen. På bygatan hade kanske olika utbildningstilldragelser
blivit kända: excerciser och rytande kommandoord, parader och
stridsövningar. Man hade fått röna hur ockupationsmaktens
militära _maskineri i form av kontroll och utskrivning av krigs
folk ingrep på enskilda människors vardagsliv.
För att vinna den lokala befolkningens förtroende igångsatte
de nya finska värdarna utdelning av livsmedel och invånarna
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befriades från skatter och värnplikt ända tills statsförvaltning
ens nödvändiga förberedelser blev färdiga.42 Ur den nya stats
förvaltningens synpunkt hade gränsbevakningen sin egen bety
delse i att bevara områdets fredliga tillstånd samt att skapa
infrastrukturen såsom vi i föregående kapitel kunde märka.
Igångsättningen av gränsbevakningen erbjöd den lokala be
folkningen omedelbart möjligheter till extra inkomster genom
arbetstillfällen och leveranser för gränsbevakningen. Efter det
att beskattningen ordnats började de skatteinkomster, som upp
bringats av de värvade, klirra i skattekistorna i Petsamo eller
rättare sagt hos banken i Kirkenes i Norge,43 där de till Petsamo
kommande penningmedlen under de första åren deponerades.
Genom sin ekonomiska inverkan förankrades gränsbevakning
en allt fastare i petsamobornas livsföring. För att vi skall få
någon slags uppfattning om gränsbevaknihgens i Petsamo eko
nomiska tyngdvärde har jag gjort upp en tabell över gränsbevak
ningens betalningskonton under ett halvt år.
Tabell 1. Gränsbevakningens i Petsamo ekonomiska
betydelse inom Petsamo-området den 1 januari till den 30
juni 1922 på basen av bevarade betalningskonton. 44
Utgiftspost
Löner
Proviantering
Utrustning
Resor
Bostad
Hästskötsel
Sjukvård
Kansli
Renar
Motorutgifter
Diverse
Sammanlagt:

Betalningskontonens
summa, mark

varav till
Petsamo
mark

Petsamos
andel i
procent

811821,94
64087,19
46054,71
130174,81
81570,32
42219,40
435,00
20214,82
1866,00
64903,41
14959,42

811821,94
27234,01
6811,50
6947,00
69860,19
21107,75
409,50
5262,51
1866,00
52191,75
9125,75

100,0
42,5
14,8
5,3
85,6
50,0
94,1
26,0
100,0
80,4
61,0

1 278306,90

1 012637,80

79,0
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Av bevakningens betalningskonton stannade under tiden janu
ari-juni inklusive lönekontona närmare fyra femtedelar inom
Petsamo-området, men 80 % av dessa gick som löner direkt till
gränsmännen. Det är svårt att räkna ut hur mycket pengar
gränsmännen sist och slutligen, förutom kommunalskatterna,
lämnade kvar i Petsamo.
Huvuddelen av utgifterna för utrustningskontot gällde mili
tärutrustning och gick sålunda utanför området. De ringa pen
ningbelopp som blev kvar i Petsamo utgjordes huvudsakligast
av ersättning till skomakarkunniga som halvsulat snörkängor
och reparerat dem, till lapplänningar som fraktat utrustningar
samt i någon mån också till tvätterskor och städerskor.
Rese- och transportpengarna gick nästan helt och hållet till
någon annan plats än till Petsamo och de spelade inte någon
större roll inom bevakningens betalningskonton förrän den i
tilläggsbudgeten i april beviljades summan för att ytterligare
leja 130 man. Huvuddelen av ersättningarna för resekostnade
rna betalades åt de värvare och de från söder anlända legosol
daterna samt åt järnvägarna och övriga fraktare. Petsamobornas
andel uppbringades genom ren- och båtskjutsar samt av provi
ant- och varutransporter och transporter av roddbåtar längs
trallbanor inom forsandelarna i Paatsjoki.
Ur bostadskontot täcktes reparationer av kasernerna, installe
ring av lyse och värme samt hyrorna. Efter löneinkomsterna var
bostadskontona det viktigaste inkomsttillskottet som bevak
ningen medförde i Petsamo, granskade under en halvårsperiod.
Knappa tre fjärdedelar av de i Petsamo kvarblivna inkomsterna
på bostadskontot försvann i reparationerna av kasernerna, lyset
och värmen tog en fjärdedel och fältbevakningarna samt hyror
na för patrullstugorna tre procent. Petsamobornas möjligheter
till extra inkomster var bundna till byggarbeten, anskaffning av
bränntorv och -ved samt till de inkomster som Petsamo-klostret
medförde. Elbelysningen medförde för elverkets del likaså in
komster.
Av inkomstöverföringarna från hästkontot stannade hälften i
Petsamo. Försäljning och transport av hö var en god inkomstkäl
la för klostret i Petsamo, som på ett halvt år erhöll 15 750 mk i
höpengar. Sjukvårds- och renutgifterna utgjorde små rater i
bevakningens utgifter, men de stannade nästan helt och hållet i
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Största delen av proviantutgifterna gick till Kirkenes i Norge, till Vardö och
till Mehavn, varifrån man främst till Petsamo förde kött, potatis och kål. Ät
petsamoborna betalade man för nöt- och renkött och en del gick som ersättning
för måltiderna och proviantering till gränsmännen. Då och då fick invånarna
betalningför de över gränsen anländaflyktingarnas proviantering och bakning,
och det kunde hända att någon privat fiskares torskfångst fann sin väg till
gränsmännens munnar. Sin del av livsmedelsinkomsternafick O/Y Petsamon
kauppa (AB Petsamos affär) och handelsmannen Ludvig Munsterhjelm. På
bilden statens handelsbod i Petsamo. (Krigsmuseet)

Petsamo. Renägarna insamlade av staten pengar genom att debi
tera för renskjutsar och vägledningar samt genom att sköta
bevakningens renar och sälja renlav. De anspråkslösa kostna
derna för sjukvård väcker förvåning, för sjuka fanns det nog. 45
Kanske sjukvårdskostnaderna tillsvidare sköttes å statens väg
nar från något av länstyrelsens konton? Kansliförnödenheterna
måste till största delen anskaffas utanför Petsamo, men Petsa
mos andel ökades genom länstyrelsens affär och telegrafstatio
nen i Petsamo.
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Utgifterna för motorer omfattade hyrorna för motorbåtar av
ett par privata personer och O/Y Petsamo A/B samt för repara
tioner av motorbåtarna. En del av motorerna reparerades i
Norge. Om man granskar bevakningens inkomstöverföring inom
Petsamo-området under ett halvt år märker man att viktighets
graden för dessa var den tredje i ordningen, men pengarna
hamnade bara hos ett fåtal människor. De diverse kontona
inkluderade som redan beteckningen säger allehanda diverse
och redan tidigare nämnda beskaffenheter som inte rymdes
inom sina egentliga utgiftsklasser.46
Av bevakningens löneinkomster för ett halvår inflöt kommu
nalskatteinkomster till Petsamo-området, räknade enligt den
genomsnittliga skatte-procenten (9,19 %) i Uleåborgs län år 1922,
omkring 74 000 mk och av hela årets lönesumma, 1 848 356,10
mK i motsvarande grad omkring 169 800 mk. Vid sidan av
löneinkomsterna lämnade gränsbevakningen på Petsamo-om
rådet 200 815,90 mk. Av dessa hamnade omkring två tredjedelar
(133 581,71.mk) hos utövarna av yrkesmässig företagsverksam
het och en tredjedel (67 234,19 mk) som biinkomster till traktens
övriga invånare. Av betalningskontona på 1 287 306,90 mk för
januari-juni stannade inom Petsamo-området alltså omkring
275 000 mk samt en del av de löner som betalats åt gränsmännen.47
Är den bild som halvårsgranskningen av bevakningens eko
nomiska betydelse ger representativ? Åtminstone är den inte över
driven: bevakningens styrka hade i oktober beräknats till ca 50 man
så att utbetalningarna från betalningskontona ända till april var
mindre än normalt. I april fick bevakningen en tilläggsbudget för
höjande av den värvade styrkan till 180 man. Som en följd av detta
steg betalningskontots summa för hela år 1922 så att bevakningens
utgifter i slutet av året hade stigit till 3 848 890, 20 mk,48 varav det
första halvårets andel utgjorde en tredjedel. Den svindlande ök
ningen av utgifterna var en följd av att kostnaderna för det nya
manskapet med undantag av lönerna började synas allt tydligare
först i kontona för det andra halvåret. Likaså koncentrerades ut
rustnings- och vapenanskaffningarna på det senare halvåret och
både proviant- och bostadsutgifternas andel ökade. Budgeten
skuttade uppåt också genom anskaffningen av ångfartyget Suo
mi, reparationen av den och anställning av personal, men i övrigt
avvek inte utgiftsposterna i större grad från de tidigare.
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Petsamo. Jäniskoski trallbana. (Krigsmuseet)

När man beräknar värdet av gränsbevakningens ekonomiska
betydelse bör man minnas att av de medel, som gick utanför
Petsamo, en stor del stannade kvar inom norra Finlands område.
Som den talrikaste faktorn vad personalnumerären inom Petsa
mos förvaltningsapparatur beträffar, syntes och hördes bevak
ningen även i ekonomiskt hänseende i Petsamo med sina ett par
tusen invånare.
Vad betydde den utifrån hämtade förvaltningen totalt för
naturfolkets "fria män"? Sergeanten E. Rautavesi vid kompaniet
i Petsamo i Lapplands gränsbevakning sammanfattade i mars
1939 - utan att veta att man snart igen skulle kämpa om ägande77
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rätten till Petsamo - sina känslor om hur en vanlig skolt kanske
skulle förhålla sig till de finska och rådsryska herrefolkens
strävanden efter äganderätten:49
Det är skoltarnas hemland� resten av ett bohemman i den forna
härskarsläktens ödemark. Finland eller Ryssland...? Tidigare bägge
två, ett stort land, ett stort land från Hirvasjärvi till Kolahalvön och
det stora havet. Nu inte mera. De lade gränsen mitt i landet, mitt
bland släktens bohemman... Man kan bara jojka... sin saknad.

Översättning: Anita Pylkkänen & Hillevi Vesterinen.

Noter

4

78

Jorma Ahvenainen, Petsamon historiallisia vaiheita. Eilispäivän Pet
samo. Porvoo 1970, 38-41; Esko Vuorisjärvi, Petsamon nikkeli kan
sainvälisessä politiikassa 1939-1944. Keuruu 1990, 20; Suuf\ta. Poliit
tinen viikkolehti. Helsinki. N:o 23/1921, 240.
SArk RT:n ark. Ea 3: Saap. sal. kirj. 1921; Fd 6: Maaherran (Mha)
sähkösanoma (ss.) N:o 4 sisäasiainministeriölle (SisMin) 15.2.1921;
Lapin rajavartioston arkiston vanhat reversaalit 1353C2-1355A6
(LRvA): Petsamon rajavartiosto (PRv) 1921 mappi (m) 229 kansio (k)
420: ark.mat. 1920-1921; Alfred Salmela, Hallinnosta ja olojen järjes
telystä. Eilispäivän Petsamo. Porvoo 1970, 71.
Väinö Tanner, Voidaanko Petsamon aluetta käyttää maan hyödyksi.
Maatalousministeriön julkaisuja N:o IX. Helsinki 1927, 92-93.
Ilkka Laitinen, Petsamon rajanvartiointi. Taistelukoulun kapteeni
kurssin tutkimus 1990. Taistelukoulun kirjasto s. 2-4; Jussi T. Lappa
lainen, Från garnisonsstad till - skogsgarnison. Den nordiska garni
sonsstaden. HArk 92. Jyväskylä 1988, 55, 61-67.
SArk LRvA: PRv 1921 m 229 k 420: Mietintö Petsamon alueen olojen
järjestämisestä; Karl Nickul, Vähän petsamolaisista. Eilispäivän Pet
samo. Porvoo 1970, 57; Suunta. Poliittinen viikkolehti. N:o 17/1921,
176.
SArk LRvA: PRv 1921 m 230: vahv. 28.5. ja 27.7.1921; m 237: PRv:n
sijoitus 7.-14.5.1921; RT:n ark. Fa 3: Suunn. 16.10.1920; Fa 5: PRv:n
vahv. 14.6.1922; A.J. Tarjanne, Petsamon kansakouluoloista. Suomen
Rajaseutuyhdistyksen aikakauskirja Rajaseutu 1932, 118-121; Nickul
1970, 65-70.
SArk LRvA: PRv 1921 m 230 ja 237: Sal. kirj. ja vahv. 7.-14.5, 28.5 ja
27.7.1921; 1922 m 330; RT:n ark. Ec 5: Petsamon rajakomendantin
(PRKom) kirj. N:o 350 Oulun Mha:lle 6.6.1921; Fa 6: PRv:n vahv.
6.1.1923; Fd 9: ss. N:o 132 RT:lle 10.4.1922; Laitinen 1990, 11 + liitteet
2-3.

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nickul 1970, 65-66; ReijoHurnanen, Petsamon liittäminen Suomeen ja
Petsamon olojen järjestäminen vuoden 1921 loppuun. Suomen hist.
laudaturtyö. TuYHL 1976, 25.
SArk LRvA: PRv 1921 m 229; 1922 m 315: RT:n kirj.12.9.1922N:o 1807
Oulun Mha:lle) RT:n ark. Ec 11: Palotark. ptk. 3.2.1923 ja PRKom:n
kirj. RT:lle 29.9.1923 N:o 1306.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: PRKom:n kirj.N:o 662 RT:lle 24.10.1922;
m 317: ss. N:o 635 17.10.1922 RT:lle; RT:n ark. Fa 6: Vahv. 6.1.1923;
Nickul 1970, 67-69; Suunta N:o 17/1921, 178.
Eil).ari Merikallio, Petsamon rajavartijain mukana. Suomen armeijan
ja suojeluskuntain viikkolehti Suomen sotilas N:o 48-51/1923, 729737. Nickul 1970, 67-69; Hurnanen 1976, 39-40.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: PRKom:n kirj.N:o 745 RT:lle 17.11.1922;
RT:n ark. 1923 Ec 6: PRKom:n kirj. N:o 52 RT:lle 27.10.1921; Ec 11:
PRKom:n ss. 16.2.1922 N:o 45 ja kirj. N:o 1171/23 RT:lle 7.9.1923.
SArk LRvA: PRv 1922 m 318: PRv:n tilit; Tarjanne 1932, 118-121.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: Kust.arvio 21.8.1922 jaGammelinin kirj.
18.5.1922 PRKom:lle; RT:n ark. Ec 11: Palotark.ptk. 3.2.1923; Tarjanne
1932, 118-121; Rajamme Vartija. Suomen Sotilaskotiliiton rajaseutujulkaisu N:o 7-8/1940, 104.
SArk LRvA: PRv 1921 m 237: PRv:n läh. sal. kirj.; 1922 m 318: PRv:n tilit;
m 315: PRKom:n kirj. 640/22 RT:lle 18.2.1922 ja 666/22 RT:lle 24.10.1922
sekä RT N:o 2155 PRKom:lle 15.11.1922; Tarjanne 1932, 118-121.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: SisMin kirj. Oulun Mha:lle 9.9.1922 N:o
1788/RT; m 317: RT:n ss. 5.9.1922 PRKom:lle ja ss. N:o 636 RT:lle
17.10.1922; RT:n ark. Ec 11: PRKom:n kirj. N:o 1203/23A RT:lle
20.12.1923 ja Tie- ja Vesirakennusten Oulun piirin laus. 8.5.1924}
Tarjanne 1932, 118-121.
SArk LRvA: PRv 1921 m 224: puhelinkirjan (pk) 379 puhelinsanoma
(ps.) N:o 77; m 229 k 420: tark.rap. 20.3.1921; Tarjanne 1932, 118-121.
SArk LRvA: PRv 1921 m 237: PRv:n sij. 7.5.-14.5.1921; 1922 m 315:
vuokrasop. 1.4.-31.12.1922; m 333: ps. 9.2.1922N:o 38; RT:n ark. Ec 11:
PRKom:n kirj. N:o 1201/23 RT:lle 11.9.1923. Hurnanen 1976, 39-40;
Tarjanne 1932, 118-121.
SArk LRvA: PRv 1924 m 454: RT:n kirj. 4.9.1924 N:o 780 ja RT:n kirj.
30.9.1924 PRKom:lle N:o 854; RT:n ark. Fa 7: PRv:n puolikuuk.kert.
15.-31.7.1923; Laitinen 1990, liite 4; Tarjanne 1932, 118.
SArk LRvA: PRv 1924 m 454: Maat.min. kirj. SisMin:lle 20.2.1924 N:o
964; RT:n ark. Ec 11: PRKom:n k�rj. N:o 713 RT:lle 19.5.1924.
SArk LRvA: PRv1921 m333: Min.Alb. vonHellensin ja RT:nkirj. K.M.
Walleniukselle 24.1.1921; RT:n ark. Fa 3: Vahv. 28.2.1921; Hurnanen
1976, 45-46. Laitinen 1990, 8.
SArk LRvA: PRv 1922 m 330; RT:n ark. Ec 11: PRKom:n kirj.N:o 1201
RT:lle 11.9.1923; SArk Suomen kartta v. 1918 Kuolan ja Muurmannin
alueesta; K.J. Mikola, Sotatoimet Petsamossa. Eilispäivän Petsamo.
Porvoo 1970, 44-45.
SArk LRvA: PRv 1921 m 224: Ps. 7.7.1921N:0322; 1922 m 317: RT:n ss.
N:o 544 PRKom:lle; PRv 1921-1925; RT:n ark. Fe 8: Suom. valtuuskun
nan kirj. 23.9.1922 N:o 352; Laitinen 1990, 3, 5; Tanner 1927, 24.

79

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

as
36

37

38

80

SArk LRvA: PRv 1922 m 315: PRkom:n kirj. N:o 39, SisMin kirj.
28.6.1922 N:o 1260, N:o 7052 ja N:o 182/544; m 317: Heilimon ss.
PRKom:lle 3.6.1922; Hurnanen 1976, 76-81.
SArk LRvA: PRv 1921 m 224: Pk 379; 1922 m 322-326 ja m 330;RT:n ark.
Fa 6: vahv. 1923;Da 4: RT:n sal. kirj. 23.11.1922 YE:lle N:0498;Laitinen
1990, 8, 13.
SArk RT:n ark. Fd 6: Heikelin ss. 20.5.1921 RT:lle; Fa 7: PRv:n
puolikuuk.kert. 16.9.-30.9, 1.10.-15.10, 1.11.-15.11. ja 16.12.-31.12.1923;
Ea 3: Saap. sal. kirjelmiä 1921.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: RT:n kirj. N:o 768 PRKom:lle 12.4.1922
ja Petsamon kirkkoherran (PKha) kirj. 27.5.1922 N:o 58 PRKom:lle;m
330: PKha:n kirj. min. Y. Loimarannalle 12.11.1922; RT:n ark. 1922 Fe
8: Rajavart. vahv.; Laitinen 1990, liite 13.
SArk LRv A: PRv 1922 m 315; m 232: Heikelin ps. N:o 13/V4 Gammeli
nille 6.2.1922; 1924 m 454: Ps.N:o 36/R 22.2.1924 PRKom:lle;RT:nark.
Fd 11: Heikelin ss. N:o 33 RT:lle 7.2.1922; Laitinen 1990, 11, 14-15;
Uuno Peltoniemi, Suomen maarajojen vartiointi vuosina 1918-1939.
Rajavartiolaitos 1919-1969. Mikkeli 1969, 99-101.
SArk LRvA: PRv 1921 m 229 k 420: Mietintö Pets...; m 224: Pk 379 ps.
15.3.1921 N:o 15; 1922 m 315; RT:n ark. Ec 11: PRKom 30.8.1923 N:o
1136/23 RT:lle; Hurnanen 1976, 60-62; Suunta N:o 17/1921, 175;
Laitinen 1990, 5.
SArk LRvA: PRv 1921 m 224: Pk 378 ps. 24.2.-12.3.1921N:ot 15-22, 65;
1922 m 315; Hurnanen 1976, 60-62; Laitinen 1990, 5, 10.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: Kauppa- ja teoll.rnin. kirj. 26.4.1922 N:o
M.K. 258 ja 711 SisMin:lle, Gammelinin kirj. PRKom:lle 5.2, 7.2,
18.5.1922; m 317: RT:n ss. N:o 397 PRKom:lle 27.4.1922.
SArk LRvA: PRv 1922 m 224: Pk 379 ps 14.6.1921; m 315: Kers.
Malmbergin kirj. 21.6.1922 ja maat.min kirj. 5.9.1922 N:o 3141
SisMin:lle; 1924 m 454: RT:n kirje 21.7.1924 N:o 666 PRkom:lle.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: erit. RT:n kirj. 20.5.1922N:o 1146;m 327:
kuul.ptk.; m 328; Peltoniemi 1969, 74, 131-132; Salmela 1970, 77-78.
SArk LRvA:.PRv 1921 m 237 k 11: Kopperin kirj. 3.9.1921 PRKom:lle;
m 224: Ps:t N:o 188, 213, 229, 243, 252; m 229 k 420; 1922 m 316; m
327:kuul.ptk. v. 1922.
SArk LRvA: PRv 1922 m 317: PRKom:n ss. N:o55 RT:lle27.2.1922; 1921
m 224: Pk 379 ps. 8.4.1921 N:o 28/L6.
SArk LRvA: PRv 1922 m 317: RT:n ss. PRKom:lle 17.10.1922 ja Heike
lin ss. N:o 661 RT:lle 24.10.1922;m 315: PRKom:n vast. D. N:o 722/22
sos.min:lle 10.11.1922; 1921 m 224: ps.N:o 130; RT:n ark. Fa 7: PRv:n
puolikuuk.kert. 15.7.-31.7.1923.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: RT:n kirj. 20.5.1922 N:o 1146, Etsivän
Keskuspoliisin (EKP) kirj. 13.7.1922 N:o 22362, PRv:n Esik. kirj.
3.10.1922 N:o 578; 1923 rn 390; 1924 m 454; Laitinen 1990, 16; Salmela
1970, 88, 90; Hurnanen 1976, 119; Suunta N:o 34/1921, 349.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: EKP:n kirj. N:o 10865/sal, 11159/sal. ja
RT:n kirje N:o 2037 PRKom:lle 23.10.1922; m 330: PRKom:n sal. kirj.

39
40

41

42
43

44
45
46
47
48

49

EKP:lle 22.9.1922; 1924 m 454: RT:n kirje 9.9.1924N:o 794 PRKom:lle.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: EKP:n kirj. 13.7.1922N:o 22362 sal. RT:lle
ja RT:n kirje 12.9.1922 N:o 1797 PRKom:lle.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: PRKom:n vast. 10.11.1921 Sos.min:lle
N:o 722; 1924 m 454; RT:n ark. Da 4: RT:n sal. kirj. 23.11.1922 YE:lleN:o
498; Laitinen 1990, 6-7; Peltoniemi 1969, 99-101.
SArk RT:n ark. 1923 Ec 11: PRkom kirj. N:o 1136 RT:lle 30.8.1923;
Laitinen 1990, 13, 16, 22.
SArk RT:n ark. Fd 9: PRKom:n ss. 5.1.1922 RT:lle; Hurnanen 1976, 4951; Salmela 1970, 80-81, 85-86.
SArk LRvA: PRv 1921 m 224; 1922 m 318-319: V:n 1922 tilit; Laitinen
1990, 8.
SArk LRvA: PRv 1922 m 318: Tilit tammi-kesäkuulta 1922.
SArk LRvA: PRv 1922 m 322: PRv:n 2.K:n sairaskirja; RT:n ark. 1921,
Fa 3: Tilastot LRv:n sairastapauksista.
SArk LRvA: PRv 1922 m 318: Tilit tammi-kesäkuulta 1922.
SArk LRvA: PRv 1922 m 318-321: Tilit 1922; Suomen tilastollinen
vuosikirja. Uusi sarja. XXV vuosikerta. Helsinki 1927, 230.
SArk LRvA: PRv 1922 m 315: Oulun Mha rajavartiostolle 4.12.1922
N:o 54326; m 318-321: Tilit 1922.
E. Rautavesi, Erämaata ja kolttia. Rajamme Vartija N:o 3/1939, 87.
Suomen Sotilaskotiliiton rajaseutujulkaisu.

81
6-24-0457

The U.S. Military Attache's Reporting
from the Baltic States, 1939-40
Erik Falkehed

Introduction
Estonia, Latvia and Lithuania were independent, sovereign na
tions between 1918-1940. The German-Soviet non-aggression
pact was concluded August 23, 1939 and a secret supplementary
protocol was immediately added to it. This secret protocol stated
that Estonia, Latvia, Finland and parts of Lithuania were to be
consigned to the Soviet sphere of influence. During the fall of
1939 Estonia and Latvia were forced to signa pact of defense and
"mutual assistance" with the USSR (officially with the intention
af contributing in the defense against Germany). This treaty
allowed the Soviet Union to establish naval, air and military
bases in these countries. In the summer of 1940 a gradual "incor
poration process" started which led to the total incorporation of
Estonia and Latvia into the USSR in August 1940.
The United States had military attaches stationed in Riga,
Latvia from 1920-1940, as well as attaches stationed in Helsinki,
Finland between 1939-1941. These attaches reported back to
Washington D.C. on various subjects. This paper examines the
reporting of the U.S. military attache, Major, G. E. Huthsteiner,
from the time he replaced Major G. B. Guenther as military
attache stationed in Riga, Latvia, in January 1939, until all fo
reign embassies and legations were forced to withdraw from the
Baltic states as a result of the Soviet annexation in August 1940.
The main focus of this paper is Major Huthsteiner's reporting
from Riga and his coverage of the events in the Baltic region. Due
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to the Soviet attack on Finland in November 30, 1939 and the
subsequent Finnish-Russian War (which ended in March 1940),
Major Huthsteiner was relieved from Riga and transfered to
Helsinki, Finland, to cover the war. Huthsteiner was stationed in
Helsinki from January 1940 until the end of May 1940 when he
was transfered back to Riga, Latvia, by orders from the Adjutant
General in Washington: "due to the recent developments in
Europe".1 There he stayed until the Soviet annexation was com
plete and all foreigners were forced to leave in the beginning of
August, 1940. This paper does not coverHuthsteiner's reporting
fromHelsinki that deals with the Finnish-Russian War, but only
the reports from Helsinki concerning the Baltic States. Neither
does it cover any reports to the Office of Naval Intelligence written
by U.S. Naval Officers residing in the Baltic states at the time.2
The main focus in examining Huthsteiner's reporting from
Riga is on how he covered the events in the Baltic region during
his time as military attache in Latvia and especially on the degree
and the accuracy of his ability to perceive the Soviet takeover of
Estonia and Latvia in his 1939-1940 reports. To the extent that it
is possible, attention will also be given to the sources of informa
tion cited in his attache reports and what topics other than the
events in the Baltic region he reported back to Washington,
The material used for this research paper are Major Huth
steiner's attache reports which are to be found in the National
Archives in Washington D.C. Mast of the reports are available on
microfilm at the National Archives. Same of the reports have not
been microfilmed and are only available in original at the branch
for the Military Intelligence Division at the National Archives.
Major Huthsteiner's attache reports were classified as secret,
confidential or restricted at the time of their creation. These
reports have now been reviewed and declassified by the Natio
nal Archives and the Department of the Army. 3

The military attache system
The military attache system was set up at a time when human
intelligence provided the primary means of assessing the mili
tary capabilities of potentially hostile nations. In those days
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human intelligence still placed other non-human means of intel
ligence collection in a subordinate position. At that time, one of
the mast important sources was the attache, a fact often over
looked today.
In the case of the United States it was the establishment of the
Military Information Division as a separate division under the
personal supervision of the Adjutant General in 1889 that laid
the ground for the first assignment abroad of military attaches.
The first U.S. military attaches were sent in 1889 to the American
embassies and legations in London, Paris, Berlin, Vienna and St.
Petersburg. These attaches were instructed to:
Examine into and report upon all matters of a military or technical
character that may be of interest and value to any branch of the War
Departement and to the Service at large.... Examine the military
libraries, bookstores and publisher's lists in order to give early
notice of any new important publications or inventions or improve
ments in arms, or in any branch of the service; also give notice of
such drawings, plans, etc.; which may be of importance and within
your powers to procure. 4

As a consequence of the U.S. entry into WW I in 1917, the in
telligence workload increased dramatically. Until this date, the
growing intelligence workload had been handled by the War
College Division. After same reorganizations of the War Depart
ment General Staff, a separate Military Intelligence Division
(MID) was established in 1918. In 1921 the Military Intelligence
Division became one out of five General Staff divisions and was
also given the additional designation of G-2. Although several
interna! reorganizations took place the organizational structure
remained basically unchanged until 1945. The prindpal function
of the MID was to collect military information regarding foreign
countries. To better coordinate and disseminate collection and
evaluation of military information and intelligence, the MID was
divided into different geographical sections. The principle means
employed by the Military Intelligence Division to collect military
information about foreign countries was to send military attaches
and observers abroad for this purpose.5 To be able to carry out
his work the military attache had the assistance of a small staff of
secretaries and even one or more assistant military attaches, if
the designated place was deemed important enough. The prin
cipal means of communication for the attache were written
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reports sent to the MIO in Washington. These reports were called
"attache reports" and they were placed in the MID's different
files. Most important of all the MID files was the Regional File.
This file served as the prime source of information for the
Military Intelligence Division's staff when they compiled the
Digest of Information concerning each country, prepared the
Combat Economic, and Political Estimates for various nations,
and wrote special studies on military subjects.
There appeared to be no formal process of distribution outside
the army structure of the attache reports. Unlike the case with
many European nations at that time, the U.S. attache reports did
not have to be approved by the Secretary of State. Instead, they
were sent directly to the M.I.D. in Washington by the military
attache (reports concerning naval matters were also sent to the
Office of Naval Intelligence).6 However, information given in the
attache reports was distributed to the State Departement and
other similar institutions on an ad-hoc basis.7 Consequently, to
what extent this exchange of information occured in each indivi
dual case is now difficult to determine 50 years after WW II.
An attache very often covered more than one country. In the
beginning of WW I the United States had 19 military attaches
that were supposed to cover 25 countires. In 1940 this figure had
increased to 27 attaches that covered 40 countries. However, as
WW II spread, the number of attaches stationed at various places
in the world increased drastically. As has already been mention
ed, Russia had been among the first countries to receive military
attaches from the U.S. in 1889. Following the Russian revolution
in 1917 diplomatic relations between the U.S. and the newly
installed Bolshevik government had been braken in 1919. All
diplomatic representatives, including the military attaches and
their assistants, were withdrawn. Not until diplomatic relations
were resumed in 1934 was the United States able to station
military attaches in Soviet territory again. In 1920, just a few
years after the independence of the Baltic states, a U.S. military
attache was stationed at the American legation in the Latvian
capital Riga. Latvia is a very small country and was hardly a
potentially hostile nation or a threat to the security interests of
the United States. However, the importance of having military
attaches in the Baltic states during the interwar period should
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not be underestimated. The British armed forces and intelligence
services, for example, were very quick to realize the strategic
importance of the Baltic states, which were direct neighbors to
the USSR and one of its major cities, Leningrad. The British made
use of Tallinn, Riga and Helsinki as listening posts for the Soviet
Union,8 a practice that became particularly important after 1927
when diplomatic relations between the USSR and the U.K. were
braken.
The backgrounds and careers of the officers that served as
military attaches were generally very advanced and they were
usually highly qualified for their missions. Mast of them had had
experience abroad, spoke foreign languages and had already
travelled a lot before they took office as attaches. Major Huth
steiner was no exception. He was barn in Tel1 City, Indiana, on
February 17, 1891 and entlisted in the 2nd Field Artillery, with
which he served in the Philippines <luring WW I. He soon
became a cavalry officer in the regular Army and <luring the
1920's served in various cavalry units in the United States and at
Fort Leavenworth in Kansas. Huthsteiner had become a dis
tinguished polo player on the Army Polo Team when he was
detailed as a student to the German Cavalry School at Hanover,
Germany, in June 1931. Huthsteiner studied in Germany until
October 1933, when he returned to the United States. In 1935 he
was ordered as a student officer to the Command and General
Staff School at Fort Leavenworth. InJanuary, 1939, Huthsteiner
reported for duty at Riga, Latvia, as military attache, and was
also accredited to Lithuania, Estonia and Finland.9

Historical background and overview
Both Estonia and Latvia declared their independence from Rus
sia in 1918. A few years later, after the end of WW I and the
Russian Civil War, the creation of these two new nations had
been recognized and approved by almost the entire world com
munity. This included the Soviet Union which did so in the Peace
Treaty of Tartu (with Estonia) and The Peace Treaty of Riga (with
Latvia) in 1920. They were both granted membership in the
League of Nations in 1921.
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After having consolidated. their independence and created
their own governments and state administrations, these young
democracies slid into being ruled by authoritarian dictatorships
<luring the economic crises of the mid 30's. These authoritarian
regimes were partly a consequence of the geopolitical pressures;
Estonia and Latvia were trapped between Germany and the
Soviet Union, two expansionist Great Powers that had just re
covered from their defeats in WW I. For most of the 30's the
greatest danger to the Baltic states' existence seemed to lie in a
conflict between the Soviet Union and Germany. As a response
to this fear, the Latvian-Estonian defense pact of 1923 was
renewed in 1934. The Baltic Entente had been created. Even
though Estonia as well as Latvia remained faithful to their policy
of neutrality and clearly stated that they wished to remain clear
of any great-power bloc, numerous indications of a Soviet mili
tary build up along its Estonian, Latvian and Finnish horders
were starting to be reported already in 1937-38. The number of
frontier incidents and infringements of airspace by Soviet mili
tary aircraft increased as well <luring these years.
In contradiction to these actions the Soviet Union had rene
wed its non-aggression treaties with the members of the Baltic
Entente in 1934. It was considered important from the Soviet
point of view to keep the Baltic states neutral as this would
narrow the front on which Germany could launch an attack upon
Soviet territory and its second largest city, Leningrad. 10 Interna
tional pressure and attention to the Baltic region increased
drastically when Germany occupied the Memel district in Lit
huania in March 1939.11
In Estonia the military exerted much influence on the country's
foreign policy and in absence of any other major ally the Estonian
military began to consider some kind of an alliance with Germa
ny to be the only credible defense against the Soviet Union. On
June 7, 1939 both Estonia and Latvia signed non-aggression
_pacts with Germany, despite objections from Moscow. In late
June 1939 the Chief of the German General Staff, General Halder,
visited Estonia, as did the head of the German Abwehr (German
rnilitary intelligence), Admiral Canaris. At about the same time,
June 29, the Soviet General Staff announced that the fall ma
nreuvres of the Red Arrny for 1939 were for the first time to be
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moved from the Minsk and the Kiev command and were instead
to be held in the Leningrad District. 12
On August 23, 1939 it was announced to the world that a
German-Soviet non-aggression treaty had been signed (the
Molotov-Ribbentrop Pact). Negotiations had apparently gone
on in secret between Moscow and Berlin for some time preceding
the announcement. Officially it was only a norr-aggression agree
ment between Germany and the Soviet Union that had been
signed. However, attached to the agreement was a secret supp
lementary protocol which among other things enabled Hitler to
attack Poland and Stalin to end the independence of the Baltic
nations. For Estonia and Latvia the crucial clause was:
In the event of a territorial and political rearrangement in the areas
belonging to the Baltic states(Finland, Estonia, Latvia, Lithuania),
the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of
the spheres of influence of Germany and the USSR.13

Although the above clause was secret, it was clear that Estonia
and Latvia had been consigned to the Soviet sphere of influence.
Germany invaded Poland on September 1, 1939 and the German
foreign minister, Ribbentrop, visited Moscow again on the 28th
of September. This time, Lithuania and half of Poland were con
signed to the Soviet sphere. The large number of Baltic Germans
that had lived in the Baltic states for centuries were, on orders
from Berlin, evacuated from Estonia and Latvia in the fall of
1939. Between October to December about 66,000 Baltic Germans
were resettled back to the "Vaterland" 14, a country mast had
never seen before.
After having occupied half of Poland, the Soviet Union started
to put pressure on Estonia and Latvia to conclude treaties of
"defense and mutual assistance" with the USSR. The formal
reason given by the Soviet Union for its actions toward Estonia
was the escape from Tallinn on September 18 of the Polish
submarine Orzel. The Polish submarine had entered the harbor
three days earlier and according to the laws of neutrality, should
have been retained and disarmed. The Soviet Union accused the
Estonian Government of being unable to protect its own territo
rial waters and asserted that enerny submarines had been per
mitted to use Estonian harbors as bases. Soviet naval vessels
appeared in Estonian territorial waters and extended their mo88

vements up to the Gulf of Riga. In the last week of September
Soviet war planes crossed Estonian territory several times and
Soviet troops amounting to about four divisions were massed in
the frontier zone. Not wanting to provoke the mighty neighbor
the Estonian government decided to await events and to reduce
their military measures to a minimum. On September 24, the
Estonian foreign minister, expecting to sign a trade treaty in
Moscow, was given an ultimatum by the Soviet foreign minister,
Molotov, demanding the conclusion of a treaty of "mutual assis
tance" to enable the Soviet Union to occupy strategic bases on
Estonian soil. On September 28, Estonia signed a treaty of "de
fense and mutual assistance" with the USSR. The treaty implied
that the Soviet Union was to establish and lease for a period of
ten years air, naval and military bases at Paldiski (Baltisch Port),
Saaremaa (Ösel), and Hiiumaa (Dagö). 15 The total number of
Soviet troops to be quartered was set at 25,000. For its part, the
USSR promised to supply the Estonian army with military equip
ment.
On October 2 the Latvian foreign minister was summoned to
Moscow and three da:ys later a treaty of "mutual assistance",
similar to that of Estonia, was signed between Latvia and the
Soviet Union. Liepaja (Libau) and Ventspils (Windau) were
among the bases Latvia leased for ten years to the Soviets. As in
the Estonian case the treaty was in no way to affect "the so
vereign rights of the contracting parties, in particular their
political strt_icture, their economic and social system and their
military measures". 16 However, the treaties had clearly been
signed under duress as the Soviet attack upon Finland on No
vember 30, 1939 proved. The Soviet Union attacked after Finland
had refused to sign a similar treaty of "mutual assistance" as its
Baltic neighbors.
Up to May 1940 the Soviet troops in the Baltic states had
remained relatively unprovocative and had in general obeyed
the rules of the mutal assistance treaties. However, attempts by
the Soviet NKVD (i.e. the predecessor to the KGB) to take control
of Estonia and Latvia by using local communists, left-wing and
similar elements to create popular front governments had failed.
The authoritarian regimes in Estonia and Latvia and their secu
rity police forces were quite well informed about these undermi89

ning activities and succeeded in depriving the Soviets of any
major success. The Latvians, for example, had an agent in the
Soviet legation in Riga. 17 In April 1940 Hitler invaded Denmark
and Norway which led to the Baltic Sea being totally sealed off
in the West by Germany. After these events the Soviet tactics for
taking control over the Baltic states changed inta the use of direct
military intervention. The first sign of this was a press campaign
directed against the allegedly pro-Allied sympathies of the Bal
tic governments that took place in late May and earlyJune 1940.
On May 28 the Soviet government charged Lithuania with
having kidnapped and tortured same of the Soviet soldiers that
were stationed in a garrision close to the Soviet-Lithuanian
barder. Lithuania denied the accusation but the Soviet govern
ment took this preposterous charge as pretext for what very soon
proved to be the first step in a complete occupation and annex
ation of the Baltic states. Lithuania was first in line when it had
to respond to a Soviet ultimatum by permitting an unspecified
number of Soviet troops on its territory. The day after the
complete occupation of Lithuania, (June 16, 1940) the USSR
delivered ultimatums to Estonia and Latvia toa. The Soviet
Union accused them of endangering the security of the USSR
through their defensive alliance and through the publication in
English, French and German of the monthly journal The Baltic
Review, a journal supposedly controlled by the Baltic military
staffs. 18 The Soviets demanded unlimited entry of Soviet troops
and formation of pro-Soviet government cabinets. Lacking any
support from abroad and caught between the Soviet forces at the
barder and those in the bases within the country, Estonia and
Latvia capitulated. The occupations were complete by June 18,
1940. During the following days, the existing national govern
ments were deposed and replaced by communist sympathizers.
These governments were confirmed in office on July 14 and 15,
by rigged elections in which only candidates approved by Mos
cow were allowed to participate. 19 OnJuly 18, 1940, "demonstra
tors" in the major cities of Estonia and Latvia called for incorpo
ration inta the Union of Soviet Socialist Republics. As a response
to this, the parliaments declared Estonia and Latvia Soviet repu
blics and applied for admission. Estonia and Latvia were formal
ly incorporated inta the USSR in the first week of August 1940.
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The United States and the United Kingdom refused to recognize
these annexations, a position they maintained until Estonia and
Latvia had yet again become independent nations in 1991.

The Attache Reports concerning current
events and the situation in the Baltic region
From major Huthsteiner's start as Military
Attache in Riga up ta August 1939
Speculations on the likelihood of armed aggression towards the
Baltic States, either from Germany, the Soviet Union or both of
them, are present already in Major Huthsteiner's first reports
back to Washington in early 1939. Present from the very first
reports are speculations on how Estonia and Latvia plan to deal
with such threats and how the Baltic states are preparing to meet
them. The fact that Latvia (at the time) was more frightened of
Berlin than of Moscow and that the reverse was the case with
Estonia is clearly noted by Huthsteiner. The failed attempts to
form alliances between the various combinations of the Baltic
States, France, Britain and Poland is touched upon, but not clearly
solved by him. He does, however, notice that the numerous
frontier violations by Russian horder guards which had been
going on since 1937-38 have not diminished. Stalin's increasing
pressure and harassment against the newly independent states
was also clearly reflected in Hutchsteiner's reports.
The first report dealing with the foreign policy of the Baltic
states is based on information from a visit of "source K 86"20 to
the Estonian General Staff, where "K 86" has an extensive con
versation with the Chief of the Estonian Intelligence Division,
Colonel Maasing. 21 In this report the prospect of the Latvian
Estonian defense pact is explored. It is reported that joint arrange
ments between the Estonian and the Latvian General Staffs exist
in case of a Soviet attack but similar measures have not been
agreed upon in the case of a German attack. The Estonians do not
feel the same threat from Germany as the Latvians do and are
therefore reluctant to futher explore the matter. "K 86" is inform91

ed by Colonel Maasing about the main points in the General Staff
agreement concerning a probable Soviet attack and Huthsteiner
can therefore inform Washington that the agreement made it
obligatory for Estonia to defend the Latvian-Russian frontier as
far as 60 km south of the Latvian-Estonian frontier. A similar
measure would be adopted if a Russian attack against both
countries were imminent. For how long the Estonians would be
able to hold a Russian force in check naturally depends on the
size of the attacking force and the circumstances of the attack
but, an estimate of 2-3 weeks is made. The Chief of the Estonian
Intelligence Divison is quoted in the report as saying that after
this time span "a loan or help would have to come from a friendly
uncle"
When asked by "K 86" about the rumors that a treaty between
France, Poland and the Baltic states had been concluded in 1925,
with the object of securing cooperation between the general
staffs, the existence of such a treaty was firmly denied by Colonel
Maasing. He is futhermore quoted as saying that any such alliance
was impossible due to the strained relations between Lithuania
and Poland. A Latvian-Lithuanian-French alliance directed
westwards or a Estonian-Latvian-Polish mutual assistance pact
directed eastwards were both "theoretically possible... but had
not materialized".23 Letting Lithuania join the Latvian-Estonian
defense pact is also ruled out because:
it is the opinon of the Estonians that both the Lithuanian Army and
the population in general have no desire to maintain neutrality, and
that an attempted passage of Soviettroops through Lithuania a�ainst
Poland or Germany would not be resisted but even assisted. 4
Huthstenier writes that the Estonian intellligence chief told "K 86"
that England, France and Czechoslovakia continually exercised
pressure on Estonia "to turn her face westward and to make
provision for the danger menacing from Germany". 25 However,
Colonel Maasing found no reason for Estonia to act in such a
man.ner. Estonia was perceived to be better off by maintaining
strict neutrality.
The Estonian Intelligence Chief is reported by Huthsteiner to
have said that the Lithuanian Army was technically the best
equipped in the Baltic states and that the amount of money
Lithuania had been able to spend on her army lately was much
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more than Latvia or Estonia could afford to spend. Huthsteiner
draws the conclusion that this question should be futher investig
ated as it might indicate a military agreement between Lithuania
and France. He continues by noting that Polish influence in Latvia
is growing and that Estonia and Poland are equally interested in
keeping Latvia out of the Lithuanian sphere of influence, thereby
ensuring Latvian willingness to resist passage of Russian troops.
He therefore recommends that Washington follow develop
ments, to see whether a subsequent defensive alliance between
Estonia-Latvia-Poland would be directed eastwards but also,
after Polish and Latvian influence, westwards against Germany.
During the spring of 1939 Major Huthsteiner contiues to
report on political tensions and the possibilities of a war which
would include the Baltic states. He writes more from an Estonian
than from a Latvian or Lithuanian point of view as he gets most
of his information from Estonian sources. An example of this is
when he sends an excerpted translation of a speech made by the
Estonian General Laidoner to senior Estonian officers. The source
for the speech is the Estonian military newspaper, Södur, which
is published weekley in Tallinn. The speech does not offer any
thing new about the political attitude of Estonia but Major
Huthsteiner still finds it to be of interest to MID in Washington
as "it is nevertheless of interest to note the frankness with which
he treated the subject".26 In the speech Estonia is said to be
holding on to a policy of neutrality and the Estonian "idea of
neutrality is that good relations should be maintained with our
neighbors but that no serious commitments should be entered
into with any great neighbor."27 The lesson to be learned from the
German occupation of Czechoslovakia and the Lithuanian town
of Memel in March 1939 is, for Estonia, that "in war only those
countries receive help which are ready to defend themselves."28
On the subject of the likelihood of a Soviet or German attack on
Estonia Huthsteiner's report quotes General Laidoner as saying:
Russia has sufficient weighty reasons for not engaging in war;
possibly she would like to see certain other countries wage war and
thereby weaken themselves. Such a situation would enable her to
further her ideas of world revolution. As regards Germany, the
Baltic States would not solve her problems; the occupation of
Memel was a question of prestige.29
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After Hitler's march into Prague, the question of Baltic secu
rity all of a sudden became a matter of active concern to the
international community. President Roosevelt, for example, ap
pealed to Hitler in early April to conclude non-aggression pacts
with all tho�e countries which felt threatened by Germany's
great military power.30 In fact, this appeal by Roosevelt became
reality to two of the Baltic states and non-aggression pacts
between Germany-Latvia and Germany-Estonia were signed in
Berlin on June 7. Nine days after Latvia and Estonia signed these
non-aggression pacts with Germany Huthsteiner sent a report to
G-2 in Washington concerning this development. Enclosed in
the report is a copy of a lengthy report by the American Minister
to Latvia and Estonia, John C. Wiley, to the Secretary of State.
Wiley's report was written and dated 27 of May 1939 and deals
with the situation in Latvia and Estonia and the political views
of the two countires. The report by the American Minister is very
well informed and discusses among many things, the likelihood
of the signing of Latvian, Estonian and German non-aggression
pacts in detail (the report was written 12 days before the actual
signing and publie announcement of these treaties). Major Huth
steiner finds Wiley's report to be of great interest with regard to
possible military developments and alignments and he basically
subscribes to all of Willey's conclusions. In fact, he uses Wiley's
report as background material to support futher personal com
ments, observations and verifications from his own sources.
After conversations with members of the General Staffs of
Latvia and Estonia Huthsteiner says that both groups stressed
that Latvia and Estonia would make every effort to remain
neutral in the events of a general European war and that they
would resist with force any attempt by an. outside power to
violate their neutrality, regardless of the direction of the viola
tion. Huthsteiner continues by saying that the same had been
stressed by the General Staffs in Finland and Lithuania. Howe
ver, "all four states feel that the USSR is Public Enemy No. 1."31
In this report Huthsteiner also observes that there is marked
opposition and antagonistic feeling prevalent in the three Baltic
States against Great Britain because of her negotiations with the
Soviet Union. The Chief of the Estonian Intelligence Division,
Colonel Saarsen, is reported to have told Huthsteiner that they
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do not trust Great Britain because "England will sell out the three
Baltic States to the USSR."32
"A responsible source" (see footnote no. 16 concerning MID's
instructions for the use of this kind of expressions in attache
reports) reported that, for the first time, the very secret war
games conducted annually by the Latvian General Staff had
changed from "Defense and Delay" against an enemy approach
ing from the east to "Defense and Delay" against an enemy
approaching from the south. Hu{hsteiner interprets this as an
"additional evidence of the determination of Latvia to resist
aggression from any and all directions."33 He has also been
informed by the Estonian Intelligence Division (while the nego
tiations of the non-aggression pact with Germany were still
proceeding) that there was fairly widespread opposition to the
pact among leading Estonians. No reasons for this were given
but Huthsteiner assumes that Finland (which refused to sign a
similar non-aggression pact with Germany) might have influenc
ed those in the Estonian leadership who would have preferred
collaboration with Finland. Huthsteiner then continues by spe
culating on the reason that Finland "has shown a pronounced
leaning toward the Scandinavian bloc during the past years". He
guesses that all the pro-German senior officers in Finland, who
served in the German army <luring WW I, are losing ground to
Field Marshal Mannerheim "who is pro-British" .34 Huthsteiner
feels this tendency is proven by "the fact that the Finnish Avia
tion and Navy had British instructors a number of years ago and
that the airplanes and engines are being built under licenses
from British firms."35
Huthsteiner also tells G-2 that the American Minister Wiley is
correct in his assessment of expecting Estonia's ethnic minorities to
be loyal to the regime in the event of an attack. These minorities
represent about 12% of the population and mainly consist of
Balts, Swedes and neutral Russians. The present totalitarian
regime in Latvia on the other hand is much more chauvinistic
and nationalistic and will therefore face more difficulties within
their own minority population representing 24 % of all Latvians
(Jews in particular are mentioned in the report). Huthsteiner was
only partly correct in this assessment, as it was later proven that
"the internal threat" to the independence of the Baltic states,
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especially to Latvia, did not come from the minority groups as
such, hut rather from local communists which more than eagerly
volunteered to assist the occupiers from Moscow. Huthsteiner
futhermore agrees with Wiley's belief that the Latvian-Estonian
defense pact would only be effective in the case of aggression
from the USSR and that in the case of a clash between Germany
and the Soviet Union the two Baltic states might under certain .
circumstances be in opposing camps.
The hurried construction by the USSR of more or less permanent
fortifcations along the Estonian frontier can only be explained by
the fact that the USSR admits the possibility of German aggression
over Estonian territory, although an advance over Latvian territory
could be accomplished more rapidly and would present greater
strategical advantages.36

The sudden visit to Estonia and Finland in late June 1939 by
General Halder (Chief of the German General Staff) and the visit
of Admiral Canaris, Chief of the German military intelligence
and his Assistant, Lt. CoL Piekenbrok at around the same time
caused considerable speculation to its political and military
significance. Major Huthsteiner was unable to get any direct first
hand information about the motive for these visits or what was
actually discussed. He was therefore forced to rely upon his own
observations, the "gossip" and exchange of information between
the various national military attaches when he completed his
report to Washington on the German visit. It has since been
speculated that Germany wanted to discuss the establishment of
a German naval base in Estonia.37 However, nothing of the kind
is mentioned in Huthsteiner's report. He did recognize the
increasing influence of the military in Estonian foreign policy
and the resulting positive tilts towards Germany.
Major Huthsteiner was in Tallinn during General Halder's
visit and writes in the report that he was assured by Estonian
officials, including the Chief of the Estonian Intelligence Divi
sion, Colonel Saarsen, that
it was merely a complimentary return visit for thatmade by General
Reek (the Estonian Chief of Staff) last fall... the vist was originally
scheduled for March, but due to the Memel occupation, it was
postponed to June.38

The presence of the German intelligence chief in Estonia was
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unknown to Major Huthsteiner at the time of the visit. In fact,
according to his report, nothing at all was written in the Estonian
newspapers about this visit and nothing othe,r than the official
program of events was published about General Halder's visit.
In Finland, where the Germans went after Tallinn, plenty was
written in the daily papers, including several excerpts of General
Halder's speeches. The public attention given to the German
visit in Finland is something Huthsteiner thinks "indicates a
close cooperation and understanding between Germany and the
regular Army of Finland."39
Huthsteiner writes in his report that once back in Riga he
found out, from a conversation with Colonel Celmins in the
Latvian Intelligence Division, that Admiral Canaris and Lt. Col.
Piekenbrok had passed through Riga on their way to Tallinn.
However, no official contact between the German military intel
ligence chief and Latvian authorities was said to have taken
place, according to the same Latvian intelligence officer.
To find out more about General Halder's and Admiral Canaris'
visit to Tallinn, Huthsteiner has conversations with the French,
Polish and the Latvian attaches to Estonia. From them he is told that
two of the German Foreign Minister's (von Ribbentrop) assistants
were seen in Tallinn but they, like Admiral Canaris, stayed in the
background and did not attend or participate in any of the official
events for General Halder. In the report to Washington, Hutchstei
ner writes that "It is however, known that Canaris and Kleist had
,official conversations with Estonian officials."40 (Dr. Kleist was an
assistant to the German Foreign Minister von Ribbentrop). The
French attache is quoted as telling Huthsteiner that he had been
cautioned by the Latvian and the Lithuanian Intelligence Divisions
about that they had "either knowledge of secret negotiations being
carried out between Estonia and Germany or had excellent reasons
for believing such negotiations were contemplated."41
- The French, Polish and Latvian attaches are reported to have
agreed that the Estonian Chief of Staff, General Reek (who had
recently led the Estonian delegation to Hitler's birthday party)
now wields "as great if not greater power in Estonia than does
General Laidoner."42 Huthsteiner, however, writes that he and
the American Minister to Estonia and Latvia find this statement
very doubtful.
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The General conclusion drawn by the majority of the attaches
regarding the official and semi-official visits of German officials to
• Estonia is that there exists some secret agreement between Estonia
and Germany in the event of war.43

The Polish attache is reported to have been more outspoken with
Huthsteiner and had added to the general conversation that:
He (the Polish M/ A) had always been treated with the utmost
courtesy, friendliness and confidence by the high Estonian Army
commanders (with the exception of General Reek) and especially by
the G-2 section. He stated that about four months ago he noted that
the intimate attitude on the part of the Estonians had began to cool
a bit and that today it is next to impossible for him to obtain futher
confidential informatian.44

Huthsteiner also reports that the preference showed by Germa
ny to Estonia, as compared to Latvia, may be illustrated by the
fact that the German heavy cruiser Admiral Hipper will visit
Estonia, wheras only four torpedo boats are sent to Latvia. The
attache report to G-2 in Washington then continues with a
description of the German visit to Finland, which Huthsteiner
compares with the visit of the Inspector General of the British
Army, General Sir Walter Kirke, a few weeks earlier. More
Finnish attention is reported to have been given to the British
visit than to the German one. The fact that the Finnish Field
Marshal Mannerheim only met with the British guest and not
with General Halder is interpreted as a conflict between the pro
German camp, i.e. "most of the senior officers who served in the
German Army <luring the World War are pro-German,"45 and
"the pro-British" Field Marshal Mannerheim. Huthsteiner still
thinks that Field Marshal Mannerheim's influence in matters of
national defense is paramount in Finland.
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The Attache Reports concerning current
events and the situation in the Baltic region
The month preceding the signing af the treaties oj
"Mutual Assistance" between the Baltic states and
the Soviet Union
In the summer of 1939, the fate of the Baltic states was not
determined soley by the policy decisions of the two great totali
tarian powers, Germany and the Soviet Union. By this time the
"Baltic question" had become an important issue in the negotia
tions being conducted by London, Paris and Moscow, and as
such was clearly a matter of great international significance.
Britain and France had approached the Soviet Union with a view
to negotiating a system of defensive pacts that would ensure the
security af Eastern Europe. However, the reluctance of the Bri
tish to commit themselves wholeheartedly to Soviet proposals
prompted Stalin to initiate secret diplomatic talks with the
Germans. Stalin started to play a double game with simultan
eous negotiations going on at the same time. From then an, the
Polish question was Stalin's principal cancern, but at the same
time considerable attention was paid ta the problem of the Baltic
states. Huthsteiner does ta same extent touch upon speculations
about likely alliances and security systems in his reports but he
never really manages ta predict the events that followed the
official proclamation af the signing of the German-Soviet "non
aggression pact" on the 23d of August 1939.
Major Huthsteiner returns to Riga from a trip clown to Lithuania
on September 17, 1939, the same day that the Soviet Union starts
ta invade eastern Poland. He immediately_ writes a report back to
Washington about the observations and conversations made
during this trip. Huthsteiner writes that on arrival in Kaunas,
Lithuania, he contacted the Lithuanian Chief of Staff, Major
General Cernius and the Lithuanian intelligence officer, Colonel
Dulksnys. The Lithuanian officers tel1 Huthsteiner "that Germa
ny was putting preassure an Lithuania ta cause her to move into
Poland and seize the Vilna area."46 The Lithuanian officers dec
lare to the U.S. military attache that going inta Vilna would be
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very damaging and dangerous for Lithuania as if Germany lost
the war:
we should certainly cease to exist and become part of restored
Poland. Should Germany win can we be certain, in the face of all her
broken pledges, that Germany will permit us to remain indepen
dent? No! Germany would soon dominate our nation and eventual
ly absorb us into the Reich. 47

Their conclusion is that Lithuania is going to do everything in its
power to remain neutral. In response to a direct question from
Huthsteiner, the Lithuanian intelligence officer responds that
the Lithuanian government viewed the Soviet mobilization and
the build up of Soviet troops on its western frontier with much
concern. He also tells Huthsteiner about the number of troops
Lithuania has under arms and where the bulk of them are
stationed. While touring the Lithuanian-Polish horder Huthstei
ner notices that only Lithuanian horder guards were to be en
countered and there was no evidence of Polish guards or troops
on the Polish side.
During the visit to Lithuania the U.S. attache also has a long
conversation with German Military Attache to Lithuania, Colo
nel Just, who tells him:
We (Germany) are trying to convince the Lithuanian Government
that, if they do not promptlymove into the Vilna district, the Sovi
ets will, since they have already announced to us their claim to this
area. I am also afraid that Russia will move into the Polish Ukraine.48

It is interesting to note that the German attache verifies that
Germany was doing everything to convince Lithuania to put
forth claims to the Vilna district and also actually told his U.S.
counterpart what the Soviets were just about to do in Poland.
This is somewhat surprising, considering that Germany and the
Soviet Union had secretly agreed on the partition of Poland in
the Molotov-Ribbentrop Pact which had been officialy announ
ced as a non-aggression treaty a few weeks earlier. The fact that
Huthsteiner is informed by the German attache about Germany
actually triying to involve Lithuania in a war against Poland is
equally surprising.
In the reports written after the return from Lithuania Huth
steiner very clearly communicates the increased pressure that
has suddenly been put on Estonia and Latvia by the Soviet
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Union. Huthsteiner rnanages to find out how Estonia and Latvia
were dealing with the Soviet threat and which actions each
country's rnilitary force chose to take in order to prepare for the
threat of an imrninent Soviet attack. However, he was unable to
find out Soviet intentions and dernands towards Estonia and
Latvia. A scenario short of an outright Soviet invasion, where the
USSR would settle with "only" obtaining air, naval and rnilitary
bases, is never rnentioned in his reports, at least not before it
actually became reality.
The day after having sent the first report to Washington about
the events in Poland, which were later seen as triggering the
outbreak of World War II, Huthsteiner sends another report to
Washington telling about two conversations he has just had with
the Soviet rnilitary attache to Latvia, Colonel Vasilev. When
asked by the U.S. attache about at what points the Soviet troops
moved inta Poland Colonel Vasilev answered:
What do you mean? We have not invaded Poland, we have merely
moved into what was Russian territiory. This step was necessary to
protect our nationals, about 11 million Ukrainians and from 3 to 4
million White Russians. Poland has oppressed our nationals long
enough and now they will be relieved of this opression and return
to our protection.49

Answering a question about Soviet intention in regard to Latvia,
Colonel Vasilev tells Huthsteiner that:
"The Soviet Union will respect the neutrality of Latvia and the other
Baltic States so long as the neutrality of these states is favorable to
the Soviet Union". (He emphasized: "Favorable Neutrality") To
another question what the Soviet reaction would be in case Latvia
declared general mobilization he stated: "I am sure the USSR would
resent such a step if taken by the Latvia� Government."50

In a second conversation with Huthsteiner, Colonel Vasilev is
quoted in the G-2 report as having made the following state
ment:
It is a known fact that Latvia is moving troops to the Soviet frontier.
I cannot understand the nervousness and fear of the Latvian Go
vernment. Has not Molotov assured Latvia that the Soviet Govern
ment would respect her neutrality. Besides, should it be necessary
for us to violate Latvian neutrality, Latvia could offer little or no
effective resistance to our powerful Army.51

On September 20 Huthsteiner writes a report informing Wash101
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ington that the Latvian Government has issued a decree calling
for a partial mobilization on September 11. Thanks to informa
tion received from "a reliable source"52 he is able to tel1 G-2 about
the number of men under arms in Latvia and whether they belong
to the regular army, the reservists, civic guards, or border guards.
The Chief of the Latvian Intelligence Division, Colonel Celmins,
tells Huthsteiner that no more classes will be mobilized because
Latvia is afraid that "it would irritate the Soviet Union."53 In
response to the question of whether Latvia has reinforced the
border units does he get a denial from Colonel Celmnis while the
Chief of Staff, General Hartmanis partialy confirms that so has
been done. At the end of this report Huthsteiner adds:
There are many rumors that Latvia is secretly calling more men to
the colors and moving troops to the Soviet frontier. All Latvian
activities in the horder district are being kept very secret. For the
past few days all trains arriving in Riga from the Soviet horder have
been many hours late.Unconfirmed rumor indicate that this is due
to heavy movments of troops and munitions in the horder area.
According to information received from a responsible railway offi
cial it is a fact that movments of troops from Riga to the horder have
taken place. The undersigned (i.e. Huthsteiner) requested from Co
lonel Celmnis authority to visit the border area but was told that for
the present no foreigners regardless of their status, would be per
mitted to travel in this area.1i4

As the political tension increases in the Baltic region Major
Huthsteiner travels to Tallinn, Estonia, where he stays from
September 20 to September 22. During his stay he has conversa
tions with Colonel Saarsen, Chief of the Estonian Intelligence
Division, and the Estonian Commander-in-Chief, General Lai
doner. Oµ return to Riga on September 25 1939, he writes a report
to Washington about the conversations and observations made
in Tallinn. His general impression from the trip is that the Soviet
attitude is viewed with grave concern by the Estonians. The
Estonian officers declare that for the present no steps will be
taken to mobilize, and that not even a piecemeal mobilization
will be declared in order to avoid unnecessary expense or irrita
ting the Sqviet Union. However, Huthsteiner is told that Estonia
is ready to cå.11 a general mobilization at any moment. At this
point Huthsteiner writes that it is known from information
received from "another reliable source" that the Estonian forces
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on the Soviet horder had made urgent demands for reinforce
ments because of concentrations of considerable Soviet forces
both north and south of Peipus Lake. 55
Huthsteiner notes that a conference between the Latvian and
Estonian general staffs scheduled to take place in Valmeira on
September 21 was called off for a reason unknown to him and
"this news was received with apparent consternation in the
Estonian General Staff."56 General Laidoner is also reportednot
to believe that the Russian move into Poland was the result of the
secret understanding concluded in connection with the Russian
German non-aggresion pact. The fact that Major Huthsteiner
mentioned a secret understanding between the Soviet Union and
Germany in connection to their non-aggression pact is very
interesting, especially when considering that not even the Ger
man diplomats attached to the Baltic states had not yet been
informed of the agreement between Germany and the USSR to
establish German and Soviet spheres of influence in Eastern
Europe. 57 Unfortunately, there is nothing more on this topic
mentioned in the report, nor anything about whether he knew
about the existence of such a "secret understanding".58
In the report about Huthsteiner's trip to Estonia, a summary of
a conversation from September 21 between the Swedish military
attache to Estonia and the Soviet attache, Colonel Tsukanov is
enclosed. In the conversation Tuskanov is reported to have said
that the USSR would only hold on to the occupied Vilna region
if the population were Russian.
"However, without giving any actual reasons therefore, Tuskanov
also touched upon the Russian minorities in Estonia. First he admit
ted that his countrymen were treated well but suddenly he changed
his attitude and remarked that the Russians in the Petseri district
were also very poor, "but that they would soon have it better."59

Apparently Huthsteiner must have had a meeting with the
Swedish attache (or met with somebody that had) as he ends of
the report informing Washington about the events that preceded
the Estonian foreign minister's trip to Moscow. This was the very
trip in which foreign minister Selter travelled to Moscow belie
ving that he was about to sign a trade treaty but instead ended up
being presented with an ultimatum by Molotov. The ultimatum
dernanded the conclusion of a treaty of "mutual assistance",
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which would enable the Soviet Union to establish naval, air and
military bases on Estonian territory.
According to information of the Swedish M/ A, before the departure
of Foreign Minister Selter to Moscow, Soviet troops were seen
moving along the Estonian horder at a distance of about one km.
both north and south of Peipus Lake. On September 23, after the
departure of Foreign Minister Selter to Moscow, the Soviet troops
were withdrawn into the interior. 60

In comparison with the Soviet attaches the German ones were
much more cooperative and straightforward with their U.S.
counterpart. Especially when it came to sharing accurate infor
mation about events and about the intentions of the different
actors in the region. The last attache report sent off, before the
Soviet Union had forced the Baltic states to sign "mutual assis
tance" treaties and had obtained bases in Estonia and Latvia, was
a summary of a conversation held with the German military
attache to Riga, Colonel Rössing. In this report dated September
26, Huthsteiner tells Washington that both General Reek, Chief
of Staff, Estonian Army, and General Hartmanis, Chief of Staff,
Latvian Army, requested the German attache to transmit to the
German Government a plea that Germany notify the Soviet
Government that Germany would oppose the Soviet occupation
of Estonia and Latvia. Rössing is reported to have told the
Latvian and Estonian generals that he would do everything
possible to comply with their requests. However, he is more
frank with the U.S. attache and says:
What could Germany do to prevent Soviet occupation of the Baltic
States? Our hands are tied and at present we are not in a position to
assist the Baltic States. Besides, you must remember, we have only
non-aggression pacts with Estonia and Latvia; we have no mutual
assistance pacts with these states. Naturally we do not want the
Russians to obtain a foothold in the Baltic States, but our present
position excludes our offering any resistance to such a Russian
move. You know that the Soviet Government has already announ
ced that the Baltic area was of vital importance to the USSR. A Soviet
move into the Baltic States would be most unpleasant for us a n d
would constitute a problem that Germany would find necessary to
solve at some future time. 61

Rössing also tells Huthsteiner that Germany was concerned over
the escape of the interned Polish submarine Orzel from Estonia
as this mightbe used by the Soviet Union as a pretext for moving
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into Estonia. In fact, the USSR did use this argument and claimed
that Estonia as neutral nation was unable to protect its own
territorial waters. The German attache then continues to express
his "concern over 67,000 Germans and Balts here."62 Repeated
requests had gone to Berlin for instructions regarding evacua
tion of these people, but Rössing claimed that to date no satisfac
tory answer had been received. This statement by Rössing is
correct, as it was true that the conclusion of the Molotov-Ribben
trop Pact came as a total surprise also to the Baltic German
communities. As a matter of fact, the German Balts were far more
concerned than their Estonian or Latvian hosts about the pos
sible ramifications in the form of increased Soviet pressure.63
However, in the following months all the Baltic Germans were
resettled in the western part of the territories taken from the
Poles (i.e. Posen and West Prussia). Ironically these were territo
ries which they had to be resettled from again in 1945 after the
fall of the third Reich...

The "other" Attache Reports
From Major Huthsteiner's start as Military Attache in
Riga up to the signing ofthe "Mutual Assistance" Treaties
Not all of Major Huthsteiner's attache reports to the Military
Intelligence Division in Washington dealtwith thecurrent events
and the political developments of the Baltic states and the region
as a whole. Many reports dealt with the organization, training,
doctrine, and operations of the Estonian, Latvian, Lithuanian
and Finnish64 military forces. But more important than covering
these aspects of the Baltic states' forces was the coverage of the
Red Army, the military forces of the Soviet Union. Coverage of
political, social and economic events in the Soviet Union was
often included in Huthsteiner's reports from Riga. In fact, a great
deal of the sources and the material for the coverage of the Soviet
Union in Huthsteiner's reports came from the general staffs and
the intelligence divisions of the Latvian and, more frequently,
from the Estonian military. The material delivered by these, to
the U.S., friendly general staffs concerning the Red Army appears
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to have been very detailed and of high quality. Another fre
quently used source for information on the Soviet Union was the
Estonian military weekly newspaper, Södur, which was publis
hed in Tallin. Södur and the Latvian and Estonian general staff
often provided Major Huthsteiner with articles from various
Soviet military journals, newspapers and other similar publica
tions. Naturally, some of the information about the Soviet Uni
on, Finland and the Baltic states reported to MID in Washington
came from conversations and exchange of information from
other military attaches stationed in the various Baltic capitals.
However, "gossip" and exchange of information from other
attaches seems to have been more frequent in the reports dealing
with current events and the political situation in the Soviet
Union and the Baltic region. When it came to dealing with
information from foreign military sources Major Huthsteiner1s
predecessor, Major G. B. Guenther, had created a "Key on Sour
ces of Information"65 which he had forwarded to the G-2 section
in Washington. This "Key" divided various sources into five
categories of reliability66 and it seems like Huthsteiner to a
certain extent followed it.
Another type of report that occured frequently was a short
biography of leading officers in the Baltic states or the Soviet
Union. These biographies usually included information on back
ground, earlier career, language skills and, in the event that
Huthsteiner had met the described person, Huthsteiner's perso
nal impressions. In the case of officers in the Estonian or the Red
Army, the source was very often the Estonian military newspa
per, Södur. For more general information on the Soviet Union
Huthsteiner at times used the local newspapers in Riga, Tallinn
or Helsinki as a source. Even the Russian language minority
newspapers published in Estonia and Latvia were used. Other
types of information reported by Huthsteiner were of a more
economic character such as the complete defense budgets of
Estonia and Latvia. In the case of the Estonian defense budget
Huthsteiner did not obtain it from the general staff but had to
rely on "a reliable source"67 to get the detailed figures. ·
Another peculiar source is used when Huthsteiner writes a
report about current events in the USSR in September. This
report talks about:
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the attithde which should be taken up by the Communist leaders
toward the masses in connection with the conclusion of a non
aggression pact with Germany. On the eve of the day on which the
arrival of Herr Ribbentrop was anriounced, a conference was held at
the Kremlin where the following persons were present: Stalin,
Molotov, Andreev, Shkvernik, Shkiryatov, Khrushchev, Zhdanov,
Mikotsan, Kalinin, Voroshilov, Beriya and Kaganovich (who was
late). 8

Huthsteiner writes that the information for this report has come
to Riga "from the Legation of one of the Baltic States in Mos
cow."69 However, Huthsteiner is not able to find out the exact
source in Moscow, as "My informant would not state the source
of the above information."70 In any case, this can be seen as a very
interesting example of the various kind of sources Huthsteiner
had access to while being stationed in Riga. Naturally it can not
be proven only on the bases of the content in the attache reports
whether Huthsteiner had access to local spies and/ or paid infor
mants. However, the use of non-commital expressions such as
"my informant" and "a reliable source", in combination with
having different code numbers written at the bottom of these
attache reports certainly indicates that he had access to some
kind of "unoffical" sources of information.

The Attache Reports from October 5,
1939, until Huthsteiner's transfer to
Helsinki in January 1940
No 9-ttache reports are sent off during the crucial days leading up
to the announcement of the signing of "mutual assistance" pacts
between the USSR and Estonia on September 28 and with Latvia
on October 5. During these days Huthsteiner was busy trying to
find out what was being negotiated in Moscow between the
USSR and representatives of the respective Baltic governments.
The first report sent off by Huthsteiner, after the announcement
that �he Baltic governments had signed treaties allowing the
Soviet Union to establish naval, air and military bases on their
territory, is a summary of a conversation with the Estonian
Intelligence Chief, Colonel Saarsen. The t:onversation was held
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on September 29, the day after the Soviet-Estonian agreement
was announced. Colonel Saarsen gives a rather dramatic account
of the events that lead up to Estonia's decision to sign the treaty
with Moscow.
We have passed through a very critical period the last two days. One
could not forsee or predict what might happen <luring the negotia
tions in Moscow. FirstSoviet reconnaissance planes flew over Tallin
and we were unable to determine whether this breach of neutrality
was meant to be a provocation, whether it was an attempt at
demoralization or whether a Soviet attempt to find out if we were
mobilizing. Next we were receving alarming reports of considera
ble Soviet troop movments and ofthe arrival of heavy reinforce
ments on our frontier. Their attempts at provocation or demoraliza
tion caused critical unrest among our people and among the com
manders of our forces in the east. Several of our commanders of
troops in the frontier area requested an authority to resort to
military measures. We did everything in our power to prevent a
rash action and "Thank God" we succeeded.71

Colonel Saarsen continued by stating that the concessions made
to the Soviet Government were anything hut pleasant for Estonia
hut that Estonia was in no position to do anything hut accept the
terms. "We are very fortunate that greater demands were not
made and we now have some hope of retaining our independen
ce. "72 However, Colonel Saarsen admitted to Huthsteiner that he
personally felt that the future for Estonia was anything hut
promising. He then correctly predicted that Finland, Latvia and
Lithuania in the near future would receive demands from the
Soviet Union. Also enclosed in this report to Washington was the
, text from the mutual assistance pact between Estonia and the
USSR, which had been given to Huthsteiner by Colonel Saarsen.
On October 17, 1939 "the Military Attache, American Lega
tion, Riga, Latvia"73 received a secret radiogram from the Secre
tary of War in Washington saying: "Observe discreetly and
report movments and dispositions of Soviet armed forces in the
Baltic States, and make such visits to troops as may be practica
ble."74 After this order was dispatched from Washington the
content of most of Huthsteiner's attache reports to Washington
changes completely. Having contained information on many
different subjects, the focus of the reports from now on, deals
almost entirely, with the Soviet troops in the Baltic states. The
focus of Huthsteiner's observations of the Soviet troops in Esto108

nia, Latvia and Lithuania deals primarily with finding out where
they are located; the numbers of soldiers, armour and vehicles;
the type of troops, their equipment, etc. However, many reports
are much more detailed than this and contains all kinds of
observations, everything from the discipline and behaviour of
the troops, to very technically detailed observations of the per
formance and the characterisitcs of the weapons and equipment
used.
Estonia was the first country to receive Soviet troops. They
marched into Estonia over two routes (one northern and one
southern) on October 18. To be able to observe this event fully
Huthsteiner cooperated with the Swedish military attache to
Estonia, Major Lindqvist. Huthsteiner observed, counted and
tried to estimate the number of soldiers and vehicles in the
southern column, while Major Lindqvist did the same for the
northern column. In the report sent to Washington both attaches'
observations are enclosed. It is noted in the report that the
Estonian government had been forced to introduce special laws
prohibiting the use of cameras and the making of notes concer
ning observations of the Soyiet troops.75 In the Swedish attache's
report it is noted that "The commanders of the Estonian guards
(Army, Civic Guards and Police) were nervous lest we should be
noticed by the Russians who had obviously ordered the Estoni
ans not to admit observations of the march by foreigners. Our
journey to the points of observation was carried out after an oral
permission of the Chief of the M.I.D. of the Estonian General
Staff."76 In addition to the sheer "bean count" and noted points
of interest concerning the Soviet troops and their different vehic
les and weapons, Huthsteiner also reported his first general
impression of the performance of the Red Army in its march into
Estonia:
Considering the slowness of the march and the comparatively large
number of breakdowns in good weather and under peace time
conditions, the inference is justified that the quality of material is
poor, which has been previously reported by many competent
observers. 77

When it comes to observe the Soviet forces in Lithuania Huth
steiner receives information in advance from the Lithuanian
Intelligence Chief, Colonel Dulksnys. A report from Dulksnys
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explaining the location and the total number of Soviet troops to
be stationed in Lithuania is delivered to Huthsteiner "by a
colleague."78 Huthsteiner visits Lithuania on November 7 and 8.
These are the two first days of the Soviet troops' move into
Lithuania, under the terms of the treaty of "mutual assistance".
In addition to the ordinary observations of troop strength and
location of Soviet garrisions, the report about the Red Army
includes observations like "the fact that gasoline was apparently
shipped in drums and not in tank cars"79 and "the airdrome
showed no signs of the bombing it is supposed to have suffe
red. 1180 Even though Huthsteiner does not make any more trips to
Lithuania before his transfer to Helsinki he is able to continue to
send detailed reports about the Soviet forces, their location and
strength through December and January. The information for
these reports he gets from sources identified in the reports as "a
colleague who recently spent about a week in Lithuania"81 or
"according to information received from a reliable source. "82
On October 29 the first Soviet troops move into Latvia but,
according to Huthsteiner, the movment of troops into Latvia was
still in progress in late November.83 Information about the dispo
sition etc. of the Soviet forces in Latvia Huthsteiner gets from:
personal observations, colleagues, the Latvian general staff, the
Latvian intelligence division and from what in the reports are
called "reliable sources" or "my informant".
According to observations made in all three Baltic states the
Soviet troops isolated themselves from the local Baltic popula
tion. The few times they were seen walking among the local
civilian population it was usually together with a political com
missar and/ or to buy goods that were not to be found in the
Soviet Union. From the fact that the Soviet troops were seldom
seen outside their barracks and that they maintined a reserved
attitude toward the population, Huthsteiner draws the conclu
sion that "the Russians do not intend to interfere with Latvia's
interna! affairs, at least not for the time being."84 To give proof of
this conclusion he reports the following amusing episode to G-2 in
Washington:
A large number of Latvian laborers were engaged by the Russians for
work within the naval port which is closely guarded. Communists
among the Latvian laborers tried to make friends with the Russians
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by expressing their joy at the arrival of comrades and by complaining
about the miserable living conditions of the Latvian laborer. The
Russians carefully noted the names of all complainants and handed
the list to the local authorities who immediately took the Latvian
Communists into custody. After this episode the Russians accepted
only workmen recommended by the local Labor Exchange. 85

Huthsteiner's conclusion that the Soviet troops did not, for the
moment, intend to interfere in the interna! affairs of the Baltic
states was correct. When units of the Red Army and the Soviet
fleet occupied the bases allocated to them in the three Baltic
states, the local populace and the civil authorities remained quite
calm and behaved correctly at all times. There were no incidents
of any kind. 86
As time passed and the Soviet troops got installed, the reports
also became more and more precise. By late November many
reports include such information as the names of the different
regiments (at times even name and rank of the local comman
der), the type of forces stationed there, the location of the head
quarters etc. Huthsteiner also starts to include maps in the
reports to Washington where the exact location of the various
Soviet naval, air and military bases are marked out. The different
reports of the distribution of the Soviet troops in Estonia, Latvia
and Lithuania get continously updated as more information is
revealed, or changes and movements occur. Another clear trend
that seems to increase in the reports after the first Soviet troops
moved into the Baltic states is the cooperation between the
military attaches in not only sharing/exchanging information
about "soft fäets", such as political development etc. but, also
sharing/exchanging information about observations of the So
viet troops made <luring their trips in the Baltic states. An area of
Huthsteiner's reports where the use of sources for the informa
tion given to Washington are often refered to as coming from "a
reliable source" or from "my informant" are the reports dealing
with observations done at the various Soviet naval bases and air
fields in Latvia and Estonia. Huthsteiner does regularly report to
Washington on which ships and how many submarines have
been seen or are believed to be permanently stationed in the
Soviet naval bases in Latvia and Estonia. When Huthsteiner
reports about air bases is it usually the following information
that is being reported back to G-2 in Washington; the location of
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the airfield, the nu:i,nber of airplanes seen or known to be statio
ned there and the type of airplanes.
One of the few reports from this period that does, not deal
Soviet forces, describes a conversation between Huthsteiner,
Colonel Saarsen and the German military attache, Colonel Rös
sing. Colonel Saarsen informs Huthsteiner and Rössing about
the total number of Soviet troops garrisoned in Estonia. He then
tells them that General Reek, former Chief of Staff of the Estonian
Army, has been appointed Minister of War. Huthsteiner tells
Washington that this comes as a complete surprise, as "General
Reek has a reputation of being very pro-German."87 This ap
pointment becomes even more surprising and contradictory as
twenty officers and the very pro-German Colonel Maasing has
resigned. During this dis.cussion the German attache is quoted as
saying that "Colonel Maasing and other pro-German Estonian
Army officers and civil servants will go to Germany in the near
future where we will provide positions for them."88
In December Huthsteiner's reports start to include informa
tion about the on going Finno-Russian War. One of the main
themes in these reports is analysis of the Soviet forces and their
tactics against the Finns. The sources refered to for the informa
tion given in these reports are generally the Intelligence Summa
ries of the Finnish General Staff, Hufvudstadbladet (a Swedish
language newspaper published in Helsinki) and "reliable sour
ces". In addition to describing which units of the Red Army are
used against the Finns and where they are deployed, these
reports include plenty of interesting observations about the
behaviour of the Soviet forces. In one of Huthsteiner's first
reports concerning the Finno-Rusian War, the following obser
vations, provided by the Finns, are reported to G-2 in Washing
ton:
In view of the heavy tank losses the Soviet forces are employing new
tactics. During an attack the tanks are preceded by infantry and
even civilians to detonate the mines and to bear the brunt of the
fight.... Several soldiers confirmed that they were fired upon by
their own MG's when they did not advance quickly enough. 89

Interesting conclusions about the Soviet forces are also drawn
from material captured by the Finns. An example is this extract
from a report written on January 20, 1940.
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The aircraft are much below the standard of the other European
Great Powers. It is noteworthy that each aircraft brought down in
Finland has, in addition to complicated and expensivenavigation
instruments, a multiplication table which indicates that the pilots
have a rather poor basic education.90

The Attache Reports from Huthsteiner's
arrival in Helsinki in January, 1940, until
the close clown of the Riga station in
August 1940
Huthsteiner arrived in Helsinki, Finland, in January 1940 and
stayed there until the end of May when he, on orders from the
Adjutant General in Washington, was transfered back to Riga.
During the stay in Helsinki almost all his reports back to G-2 in
Washington dealt with the ongoing Finno-Russian War. The few
times the Baltic countries were mentioned were generally when
Huthsteiner wrote about Soviet military operations against Fin
land, and these operations were conducted· from bases in Esto
nia. Other occasions were when he sent reports estimating the
distribution and the strength of the different Soviet forces, as the
Soviet forces at the bases in Estonia were included in these
estimations. The only report from Helsinki conceming the Baltic
states that was not of this kind was a report informing the
Military Intelligence Division in Washington about the resigna
tion of the Latvian War Minister, General Balodis, and that
General Berkis had succeeded him. 91
The success of the German Blitzkrieg in Northern and Western
Europe is usually given as one of the main reasons for Moscow's
change in its policy towards the Baltic states in the spring of 1940.
The first real official sigri of this change in policy came immedi
ately after Germany's occupation of Holland, Belgium, and
Luxemburg on the 16th of May in an officially inspired article
published in Izvestia. Whether it was still Huthsteiner's re
sponsibility to predict developments in the Baltic states while
stationed in Helsinki, is impossible to know, but it remains a
fact that none of his reports from Helsinki include anything
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about an approaching Soviet takeover (or something like it)
mentioned or speculated upon. Therefore, as far as his attache
reports are concerned, Huthsteiner clearly failed to perceive the
finalization of the Soviet takeover of the Baltic states that occur
ed in the beginning of June 1940. Neither did he report on the
intensive and systematic collaboration that started to take place
between Estonia, Latvia and Lithuania in 1940. The first time the
Soviet ultimatum (demanding the right to station an unspecified
number of troops on the territory of the Baltic states) was mention
ed is in one of the first reports after his return to Riga. The report
is dated June 20, which means that the Soviet occupation of
Estonia and Latvia had already been completed two days earlier.
In this attache report Washington is informed that certain areas,
such as the frontier zone to the USSR and the major cities in
Latvia, have been declared prohibited areas for foreigners and
diplomats. The rest of the report is an account of the Sovietmarch
into Riga on June 17 to June 19.
The last of Huthsteiner1s reports sent off from Riga, dealing
with the current events and the political developments in the
Baltic states, is dated July 1, 1940. The report is based on conver
sations held <luring a trip to Tallinn on June 26 and 27 with the
Estonian Colonel Saarsen and General Laidoner, the former
Commander-in-Chief of the Estonian Army. In this report Huth
steiner informs Washington that the Soviets have taken over
very nearly all barracks and all training grounds in Estonia and
this has almost made it impossible for the the Estonian Army to
carry on any kind of training. Futhermore he informs Washing
ton that the Estonian Civil Guards have been disarmed and
Colonel Saarsen thinks that an order was expected within a short
time to disband this organization. Colonel Saarsen is quoted as
anticipating the eventual incorporation of the Estonian Army
into the Russian Army or that the Estonian Government will
have to disband the regular army. Huthsteiner also writes that
every airfield and hangar in Estonia had been taken over by the
Russian Army and Estonian military planes were now standing in
the open grounded, and prohibited to fly. In addition, the bulk of
the Estonian Navy was said to be in Tallinn Harbor and not
permitted to leave. Many incidents of provocation and harassments
by the Red Army towards the Estonian forces had been reported.
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Colonel Saarsen stated that the Russians were doing everything in
their power to dishearten and demoralize what is left of the old
regime and army.... this was one of the many similar i n c i d e n t s
that occurred since the 17th ofJune and he believes these are created
with the purpose of demoralizing and breaking down the morale of
the Estonian people.92

Serious food shortages were also predicted as "under normal
conditions Estonia could feed about 100,000 people in addition
to the normal population. With approximately 150,000 Russian
Army of occupation plus demands that Estonia export foodstuff
to the Leningrad and Pskov Districts... "93 Futhermore, Colonel
Saarsen and General Laidoner were reported to have been of the
opinion that the Soviet move was a defensive one against Germa
ny. According to Huthsteiner they also believed that if new
demands were made on Finland by the USSR, Finland would
resist and this would result in a conflict between Russia and
Germany. The final prediction by the Estonian officers,94 forwar
ded to Washington in Huthsteiner's attache report, was as fol
lows:
General Laidoner is firmly convinced that there will be war in the
Baltic States before winter.He would not elaborate upon this state
ment. Both General Laidoner and Colonel Saarsen are very disheart
ened and have little hope for a peaceful solution and the restoration
of an independent Estonia without war. 95

However, no war took place in the Baltic states before the winter.
In fact, on July 2 the Estonian President, Konstantin Päts,
approached the German legation in Tallinn and made one last
appeal to the envoy and urged him to recommend the immediate
deployment of German troops to prevent the USSR from trans
forming· the Baltic states into Soviet republics. In Latvia <lid the
Latvian president, Karlis Ulmanis, approach the German envoy
with a request for German assistance before capitulating to
Moscow. But, like the Estonian President, was he also refused
military aid by Berlin.96
The other attache reports by Huthsteiner, not dealing with
current events or political developments, were mainly concer
ned with three topics: the distribution and strength of the Soviet
forces stationed in the Baltic states, the new Soviet garrisions in
the Baltic states, and biographies of the new leaders of thi:!
Latvian forces and some Soviet commanders. The sources refe115

red to for these reports are "a reliable source" in the case of Soviet
force estimates and the newspaper "Sevodnya" (published in
Riga) in the case of the biographies. In the beginning of July
Huthsteiner undertakes a trip to Lithuania. The report written
from this trip deals entirely with estimations of the Soviet forces
in Lithuania (new and old troops). During this trip Huthsteiner
also finds out that "General Pavlov, with headquarters in Kau
nas, is the commander of all forces in the three Baltic States."97
Before Huthsteiner was forced to evacuate the Riga station
due to the total annexation of the Baltic states into the USSR was
he promoted to Lieutenant Colonel. From Riga, Huthsteiner was
transfered once again to Helsinki, Finland, where he became the
new military attache, this time with a support staff of assistant
military attaches. Huthsteiner was promoted to Lieutenant Co
lonel in July 1940. After evacuating the Riga station in early
August 1940, he served as the U.S. military attache to Helsinki,
Finland, until 1941. George E. Huthsteiner retired two years
later, at the age of 52, with the rank of Colonel. The reason given
in the Official Army Registrar of January 1, 1944 is "Disability in
the line of duty."98

Conclusion
Major Huthsteiner's reporting from Riga was initially very ex
tensive and covered a wide spectrum of different topics. The
foucs of the reports was as much on the Soviet Union as it was on
the Baltic states and the Baltic region in general. After the
establishment of Soviet naval, air and military bases in Estonia,
Latvia, and Lithuania in October 1939, these bases and the troops
stationed there became the prime target for Major Huthsteiner's
observations. It remained so until he was transfered to Helsinki
to cover the Finno-Russian War. After Huthsteiner's return to
Riga, the political events had somewhat overtaken him and he
had to concentrate on observing the Soviet troops and reporting
on the Soviet annexation process that had already passed its
climax. Huthsteiner's reports from Riga not only dealt with the
events in the Baltic states hut also served the purpose of being an
important "window" on the Soviet military in general.
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The reports on current events and political development1;3 in
the Baltic states were very knowledgeable and full.af interesting
insights and predictions. However, even if the general long term
survey of threat scenarios towards the Baltic states reported to
Washington were correct, Huthsteiner did not manage to foresee
the Soviet takeover in the manner in which it occured, or when
it was to come. To a certain extent, this can be explained by the
fact that what actually happened in September and October
could not have been foreseen, even by some of the actors them
selves. However, some correct predictions and information from
representatives of actors that actually controlled events (such as
the German military attaches, for example) were communicated
to Washington. To play a role in any kind of immediate or
preventive actions from Washington, these reports on the situa
tion in the Baltic states at the moment of the crisis, could ori.ly
have been of marginal help, as it took the reports an average of
three weeks to reach the Military Intelligence Division in Wash
ington D.C. By the time these reports were received by G-2 in
Washington, "history had already moved" and the Soviet t!'lke
over was already started. Much better and more useful• for
policymaking therefore were the reports that dealt with s;teer.
information about the strength, location and movments of the
Soviet troops.
The variety of different sources utilized to get information for
the attache reports is very interesting, as it was not only open
sources, such as newspapers and exchange of information with
other countries military attaches that was used. The close coope
ration and the amount of information given from the General
Staffs and the Intelligence Divisions of the Estonian, the Latvian
and the Lithuanian military to the U.S. military attache is some
what surprising. However, the contacts with these friendly Ge
neral Staffs and Intelligence Divisions must have been a great
asset for the MID in Washington, as they provided information
that would otherwise have been very difficult to get, especially
same information dealing with the Soviet Military. By occupy
ing the Baltic states this, "window" of information on the Soviet
military was definitely closed for the West. Another remarkable
source of information were the Military Attaches of Germany,
who were surprisingly frank and informative with Major Huth-
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steiner on subjects concerning the events in the Baltic region.
What kind of sources were hidden behind the non-commital
expressions such as "a reliable source" or "my informant" can
not with absolute certainty be answered from the material that is
presently available.
It has many times been claimed that the United States did not
have any serious and well functioning intelligence service before
the creation of theCIA in 1947. This study ofMajor Huthsteiner's
reporting from the Baltic states refutes that argument. The gene
ral impression after having examined the Riga attache's reports
indicates that the United States had a fairly well functioning
organization for collecting military (and political) intelligence
from foreign countries, long before the existence of the Central
Intelligence Agency.
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Den norska truppförbandsutbild
ningen i Sverige 1943-1945
Knut-Olav Drivenes

Forutsetninger
Politisk spill
Sveriges utenrikspolitiske situasjon kan deles i to tidsepoker
under den 2. verdenskrig. De to periodene var 1939-1942 og
1942-194,S, og de karakteriseres av forskjellige hendelser.
Perioden 1939-1942 preges av folgende:
Nrervrer av to totalitrere voldsdiktaturer i 0stersj0området. Disse
var også de fremste landmilitrere maktene i Europa. Dette gjorde
situasjonen meget vanskelig for alle de nordiske landene samt de
baltiske statene. 1
Finlands krig mot Sovjetunionen h0sten/vinteren 1939-40. Videre
gikk Finland sommeren 1941 sammen med Tyskland i deres angrep
på Sovjetunionen.
Angrepet på Norge og Danmark 9. april 1940, hvilket forte til at
Sverige il0pet av sommeren 1940 stort sett var omringet av Tysk
land.
Frankrikes fall i juni 1940. Maktbalansen i Europa var endret. Bare
Storbritannia kjempet nå mot Hitler.
Engelskmennenes tilkjennegivelse våren 1940 av at alle fart0y i
Nordsj0en ville behandles som fiendtlige. Dette skapte ytterlige
problem for den svenske handelen.2
I denne situasjon var Sverige tvunget å ta stilling til Tysklands og
Sovjetunionens dominans i området. Det gjaldt nå å overleve og
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vinne tid, da forutsetningene for den tidligere balansepolitikken
mellom de stridende parter var borte. Istedenfor å s0ke en kon
frontasjon valgte Sverige å fortsette samlingspolitikken og for
s0ke å overleve som en fri nasjon i et tyskdominert Nord
Europa. N0ytraliteten ble i denne situasjon synonym med freds
politikk. Sverige kunne bare holde igjen mot Tyskland ved å
hevde sin n0ytralitet. Det var svcErt viktig i denne situasjon å
fore en forhandlingspolitikk, og på den måten hindre at Tysk
land s0kte å tvinge til seg militcEre baser på svensk territorium.
Sovjetunionen hadde på denne måteri. annektert de baltiske
statene 1939-1940. Dette var også tilfelle med Finlands mer eller
mindre frivillige opptreden i forhold til Tyskland fra h0sten 1940.
I Sverige fantes det ikke noe grunnlag for å fore en slik politikk.3
Vestmaktene var under den finske krigen meget villige til å
yte Finland materiell hjelp. Imidlertid ble det etterhvert mer
tydelig at man i Finlands krig så en mulighet å vinne egne for
deler i krigen mot Tyskland. Tanken var at de allierte gjennom en
hjelpeaksjon til Finland, skulle få en fast fot i Norden og dermed
kunne angripe Tyskland på en ny krigsskueplass. For de nordis
ke landene framstod dette som mindre lokkende. Det var på det
rene at med franske og engelske tropper i Norden kunne man
ikke forvente at Tyskland skulle bli passiv tilskuer. Resultatet
kunne altså blitt at Sverige-Finland hadde fått Tyskland-Sovjet
unionen til motstander, hvilket kunne blitt skjebnesvangert for
Norden som helhet.4
Vestmaktene og Tyskland hadde videre gjennom sin intensi
verte sj0krig i Nordsj0en, bidratt til å stoppe svenske handelsfor
bindelser. Dette kulminerte med at Storbritannia betraktet alle
fart0y i Nordsj0en som fiendtlige. Dette skapte store problemer
for den svenske handel og hindret Sverige tilforsel av viktig
materiell, også til forsvaret. 5
I Sverige innså man ved krigsutbruddet h0sten 1939 at man
var avhengig av et, etter forholdene, sterkt försvar for å kunne
fore en utenrikspolitikk som hevdet n0ytraliteten. Det måtte
koste så mye å angripe Sverige at en eventuell angriper ville
avstå. Sverige var imidlertid avhengig av å kj0pe materiell i
utlandet. 6
Utfra ovennevnte faktorer er det förståelig at Sverige ble
handelspolitisk avhengig av Tyskland. Dette var en el:terhvert
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svrert viktig forutsetning for å klare den svenske forsynings
situasjon og opprustning. Videre 0vet Tyskland et kontinuerlig
press på Sverige gjennom ulike krav, både militrere og politiske.
Iblant gikk dette utover n0ytralitetens grenser, iblant ikke. Dette
resulterte i transitavtalen om transport av ubev<Epnede tyske
soldater på permisjon til og fra Norge og av krigsmateriell innen
visse grenser. Videre resulterte dette i ärlige handelsavtaler som
ga tyskerne blant annet jernmalm og trevarer i utbytte mot
spesielt energivarer og verkstedsprodukter.7
Den neste perioden, 1942-1945, karakteriseres av folgende:
Omslaget i Stillehavskrigen, slaget ved Midway 3-6 juni 1942. De
alliertes gjennombrudd ved al-Alamain 3-4 november 1942. Tysk
lands nederlag ved Stalingrad 31. januar 1943. Alt dette var faktorer
som påvirket krigen. Krigssituasjonen begynte å svinge ute i ver
den. Tyskland måtte etterhvert vike på flere fronter.
De allierte åpnet etterhvert på den skjerpede sj0krigen og de var nå
også villig til å st0tte det svenske forsvaretmed blant annet gummi
og brensel samt åpne for ytterligere handelssamarbeid.8
Det svenske forsvaret var nå blitt en faktor å regne med for stor
maktene. Blant annet fikk Sverige levert 100 stridsvogner i 1942. 9

Sveriges utenrikspolitikk under krigen hadde to hovedmål. Det
ene var å holde landet utenfor stormaktskrigen, og det andre var
så langt som mulig å ivareta felles nordiske interesser. I dette var
n0ytralitetspolitikken å betrakte som et middel og ikke bare som
et mål. 10 Derfor var det, etter min oppfatning, naturlig at Sverige
i denne situasjon 0nsket å markere sin uavhengighet ovenfor
Tyskland. I l0pet av sommeren 1943 endret det n0ytralitetspoli
tiske klima i Sverige seg. 5. august kom nyheten om at den tyske
permisjonstrafikken over svensk grunn skulle opph0re. Dermed
hadde Sverige tatt et av sine viktigste steg i pro-alliert retning
under krigen.
Ved å opprettholde sin n0ytralitet, har Sverige hjulpet mang
en nordisk bror/s0ster. Sverige ble for mange en "buffersone"
hvor man kunne slippe unna forfolgelser og en eventuell mis
handling. Alle ble tatt vare på og hjulpet så godt det lot seg gj0re.
Etterhvert oppstod et behov for å reglstrere alle flyktningene
som kom over grensen. Enkelte nordmenn hadde lenge hatt en
dr0m om å kunne gjennomfore militrer utdannelse på svensk
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jord. Fram til 1943 hadde dette vrert svrert vanskelig, men i og
med det endrede klimaet ble dette nå aktuelt. Imidlertid var det
fortsatt enkelte som var redd for at troverdigheten i den svenske
n0ytralitetspolitikken skulle settes på pr0ve. Nordmennene
0nsket nå å kombinere registrering av flyktninger med mulighe
ter til å gi en viss militrer utdannelse. Pelles for dette arbeidet ble
derfor at det fikk en kjerne som var militrerbetont, som ber0rte
svensk n0ytralitetspolitikk, og en fasade som var sivil og der
med ikke angikk n0ytralitetspolitikken. Sommeren 1943 munnet
dette blant annet ut i den norske "Helseplanen",

"Helseplanen"11
Alle forberedelser og det endelige resultat hadde en fellesnev
ner. Nordmennene arbeidet mot et mål som i sitt vesen var
un0ytralt og det skulle foregå i et land som stadig holdt fast ved
sin n0ytralitet. Alt arbeid og det endelige resultat måtte derfor
skapes i former som var tilpasset denne n0ytralitet. Gjennom
gangstema i fors0kene på å l0se militreropplreringssp0rsmålene
var med andre ord behovet for å tilpasse seg den svenske n0ytra
litetspolitikken. Målet med de forberedelser som ble utfort fra
norsk side våren 1943 var en innkalling av de vernepliJ.<tige
flyktningene. Innkallingen skulle Den norske Legasjonen stå for,
på vegne av den norske regjeringen i London. Svenske myndig
heter var informert og hadde ikke kommet med innvendinger.
Videre tok dette dessuten direkte sikte på at innkallingen skulle
skje med militrer utdannelse for 0ye. Denne planen gjaldt innkal
ling av hele den norske vernepliktsmassen i Sverige til militrer
sesjon som skulle kombineres med en viss forberedende militrer
opplrering.
Opprinnelsen til denne planen finner man i 1942 i London, der
forskjellige utkast og forslag til en militrer medisinsk klassifise
ring av flyktninger ble lagt fram. I slutten av mars 1943 ble
grunnrisset til den store "Helseplanen" lagt fram. Den var utar
beidet av to norske leger som måtte flykte unna tyskerne. Dr.
Semb og dr. Kristiansen ble begge sentrale i oppbygningen av de
norske styrkene. Planen de utarbeidet bygde på det samme
hovedprinsipp som de tidligere militrer-medisinske planene,
men var langt grundigere utarbeidet og gikk mye lenger. Tidli-
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gere hadde man bare tenkt seg en legeunders0kelse, blodtype
bestemmelse og vaksinasjon av vernepliktige flyktninger for å
skille ut å registrere de som kunne brukes til militrertjeneste.
Dette var fortsatt hovedpunktet i planen, men det nye var at det
samtidig skulle gi flyktningene en forberedende militrer utdan
nelse som et grunnlag for en mer fullstendig militrer opplrering
senere.
Planen hadde altså både en medisinsk og en rent militrer side.
Medisinsk satte man seg to mål. For det forste å foreta en
medisinsk-hygienisk kontroll av flyktningene som sivilperso
ner. Samtidig ville man også foreta en militrer medisinsk klassi
fisering som ville få betydning for bruken av flyktningene til
militrere formål. Helsekontoret, under ledelse av dr. Semb, had
de ansvaret for denne delen. Programmet for den militrere opp
lreringen var utarbeidet av Personellkontrollen. Den forbered
ende militreropplreringen ble gitt i form av foredrag om militrere
emner, eksersis, beredskapsidrett og vanlig idrett, våpenl0se
terreng0velser i angrep og forsvar. Både Helsekontoret og Per
sonellkontrollen lå under Flyktningkontoret som under Den
norske Legasjonen i Stockholm, var ansvarlig for de norske
flyktningene i Sverige.
Da det var forskjellige kategorier av flyktninger, måtte virk
somheten falle i flere underavdelinger.
1. Legeunders0kelse og vaksinasjon av nyankommende flyktninger
ved et forlenget öpphold på Kjesreter i 3-4 dager. For menn i alderen
18-45 år med overflytting til 0reryd, hvor de skulle vrere i 16 dager
med videre vaksinasjon og militrer utdannelse.
2. Innkalling av de flyktninger i vernepliktig alder som alt befant seg
i Sverige, til leire eller samleplasser for legeunders0kelse med
skjermbildefotografering, vaksinasjon og militrer opplrering. De
skulle oppholde seg der i 16 dager.

De vernepliktige skulle vaksineres mot tyfus, paratyfus og kop
per. Erfaringer fra svensk vaksinasjon hadde vist at hvis man
vaksinerte med disse tre samtidig, var faren for komplikasjoner
stor. På denne måten fikk man da et viktig argument for å holde
flyktningene lenger i leirene. Vaksinasjonen måtte spres over
tid, og man fikk tid til militrer utdannelse.
"Helseplanen" ble i forste omgang bare forelagt de bernrte
svenske fagmyndigheter. Det ble fremmet som et helseprosjekt,
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dvs en intern flyktningesak. I forste omgang gjaldt dette Medi
cinalstyrelsen. Sjef her var en meget stor Norgesvenn, Axel
Höjer. Han gikk allerede i starten inn for planen. Dette gjorde at
også de to andre bererte faginstanser, Socialstyrelsen og Arbets
marknads-kommissionen, gikk inn for planen. I Socialstyrelsen
satt Karl Höjer som sjef, bror av Axel. Lenge så det ut til at dette
skulle bli en rent administrativ sak mellom norske og svenske
fagmyndigheter og ikke nå noe politisk nivå. 10. juni foreslo den
norske flyktningesjefen Schj0dt at alle sider av den norske "Hel
seplanen" skulle framlegges for de svenske myndigheter. Han
informerte selv Karl Höjer. Karl Höjer sendte senere et brev til
utenriksminister Christian Giinther og socialminister Gustav
Möller og informerte om alle sider ved den norske 11Helse
planen11 . Det foreligger ikke materiell som belyser de to statsråd
ens reaksjon. De grep iallfall ikke inn mot planen.
I den norske regjeringen var Nygaardsvold, Hartmann og
Nielsen skeptiske til "Helseplanen". På en måte hadde det liten
verdi å sammenkalle tusener av menn til en kortere våpenl0s
militrer opplrering, for deretter bare å slippe dem igjen. Slik
utviklingen ble, er det da heller ikke sesjonen eller den korte
militrere utdannelsen som var det viktigste ved planen. Man
hadde bygd opp en norsk administrasjon til å ta seg av drift og
utbygning av leire og innkj0p av utstyr. Dette hadde nå skjedd
på et tidlig tidspunkt, og det ga en lett og effektiv start da den
egentlige militrere utdannelsen skulle startes opp ved årsskifte
1943-44. Den svenske regjeringen ga sin formelle tillatelse til en
form for norsk militrer utdannelse på svensk grunn 3. desember
1943.
"Helseplanen11 ble gjennomfort i perioden 21. juni 1943 til
årsskifte 1943-44. Totalt var ca 11000 flyktninger innom de 42
helseleirene rundt om i Sverige.

Konklusjon
Målet for den svenske utenrikspolitikken var å holde Sverige
utenfor stormaktskrigen samt så langt som mulig ivareta felles
nordiske interesser. Den svenske regjeringen var avhengig av å
samarbeide med den siden som til enhver tid kunne tilby et
handelspolitisk utbytte. Etter min oppfatning, var det n0dven129
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dig med ettergivelser overfor Tyskland i krigens forste fase.
Hadde Tyskland presset gjennom etablering av baser i Sverige,
kunne det blitt utrolig vanskelig å ivareta felles nordiske interes
ser samt å opprettholde en troverdig n0ytralitetspolitikk.
Da krigen endret karakter h0sten/vinteren 1942-43 og de
allierte åpnet for utvidet samarbeid, ga det grunnlag for en
dreining i pro-alliert retning. Ettersom Sverige nå hadde oppar
beidet et relativt sterkt forsvar, var det naturlig å utnytte den
bedrede handlingsfrihet man hadde oppnådd. Sverige utviklet
seg mer og mer til fordel for Vestmaktene. Dette ga videre
grunnlag for "en ny start" for de norske planene om utdannelse
av norske soldater på svensk jord.
"Helseplanen" utviklet seg til et kompromiss mellom en n0y
tral sivil fasade og delvis et un0ytralt militrert innhold. Den
våpenl0se militreropplreringen hadde i seg selv liten verdi, bort
sett fra at den tente motstandsviljen blant flyktningene, og man
fikk foretatt en militrer medisinsk klassifisering av dem. Det
viktigste resultatet av "Helseplanen" var at man på et tidlig
stadium la forholdene til rette for en effektiv start på den mili
trere utdannelsen, som på bakgrunn av den svenske regjerings
formelle godkjennelse, senere ble satt ut i livet.

Mål
Bakgrunn
På den tiden da man utarbeidet målsetning og oppgaver, var den
store usikkerhetsfaktoren tiden. Det var umulig å fastslå hvor
lang tid man ville ha for å fullfore utdannelsen. Ingen kU:nne
forutsi hvor lenge krigen ville vare.
På bakgrunn av den norske "nedrustningen" i mellomkrigs
tiden var det et faktum at mange av flyktningene ikke hadde
gjennomfort militrertjeneste for krigsutbruddet. Utdannelsen
måtte derfor starte på grunnleggende nivå. En faktor som med
forte ekstra tid for gjennomforingen.
Andre usikkerhetsfaktorer var tilgangen på instrukt0rer, til
gangen på materiell og eventuelt muligheter til materiellanskaf
felser.
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Målsetning
Målsetningen for politistyrkene forelå tidlig etter at den svenske
regjeringen hadde gitt grnnt lys. På bakgrunn av det kildemate
rialet som har vcert tilgjengelig for denne oppgaven, tyder mye
på at ordlyden ikke ble forandret i l0pet av perioden utdannel
sen foregikk. 12 Ifolge kildene var målsetningen:
Utdannelsen og oppsetningen av de norske styrkene skulle ikke ha
til hensikt å utruste avdelinger som skulle settes inn mot Tysklands
eller andre lands regulrere tropper.
Politiavdelingene skulle vrere klar til å settes inn i Norge når
Tyskland hadde kapitulert, for dermed å sikre den raskest mulige
gjeninnforing av norsk lov og rett. Dette for at det norske folk skulle
spares for de lidelser og ulykker som kunne ha oppstått i den
kritiske tid umiddelbart etter kapitulasjonen.

Oppgaver
Det ble i folge kildene ikke gjort forandringer, men nye oppgaver
ble under tiden tillagt styrkene. De oppgaver som de norske
politistyrkene i utgangspunktet fikk i forbindelse med oven
nevnte målsetning var. 13
1. Å hindre ethvert fors0k fra det nazistiske parti, Nasjonal Samling,
ved hjelp av sine bevrepnede avdelinger - Germanske SS Norge,
Statspolitiet, Den norske legion, Rikshirden, Hirdmarinen, Hirdens
flykorps etc. å beholde sin makt over og å 0ve voldshandlinger mot
det forsvarsl0se norske folk.
2. Å hindre fanatiske tyske SS-avdelinger, som ikke ville folge ordren
om å legge ned våpene, fra å slutte seg til og st0tte de norske
nazistavdelinger og i desperasjon å påfore det norske folk ubotelige
lidelser og skader.
3. Å hindre at nordmenn som pga av sitt hat til okkupasjonsmakten og
nazistene, tok seg tilrette og avsa dom over nazistene på egen hånd.
4. Å beskytte de sivile nazister mot illegal henrettelse eller lynching.
Dette for at alminnelige forbrytere, som politiske- og krigsforbryte
re, skulle straffes etter norsk lov og rett.
5. Å ta hånd om de vanlige politimessige oppgaver som opprett
holdelse av alminnelig ro og orden, etterforskningstjeneste osv.
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Etterhvert som utdannelsen og forholdene rundt politiq;tyrkene
utviklet seg, ble de også tillagt flere oppgavene. Disse var: 14
6. Å ta hånd om etterlatt krigsmateriell, avsperre og rydde minelagte
områder, og å foreta alle opprydninger som ble n0dvendig av
hensyn til sivilbefolkningens sikkerhet.
7. Å ta seg av det ikke ubetydelige antall krigsfanger og tvangs
utskrevne arbeidere fra en rekke okkuperte land, som befant seg i
Norge.
8. Å komplettere og om mulig erstatte allierte tropper i visse avsnitt i
Norge for å unngå total okkupasjon av en eller flere allierte nasjoners
styrker.

Videre ble det gjort klart at politiavdelingene kunne komme opp
i en slik situasjon at de måtte stille til lokale regulrere kamper
mot krigserfarne, fullt feltmessige bevrepnede og utrustede av.:
delinger av betydelig styrke. I tillegg til desperate tyske SS
avdelinger, ville det kunne vrere fare for å m0te norske quisling
styrker med krigserfaring. Flere av disse hadde tjenestegjort fra
måneder til år på 0stfronten.

Konklusjon
Dette synes som fornuftige og realistiske målsetninger og opp
gaver. Tiden var avgj0rende for resultatet. For å nå målsetn,inge
ne og gj0re avdelingene i stand til å kunne utfore skisserte
oppgaver, anslo man 6-8 måneders utdannelse. 15 Det var derfor
naturlig, etterhvert som tiden gikk, at nye oppgaver kom til.
Dette ga muligheter til å forlenge utdannelsen. Tidsrammen
synes fornuftig. Skulle man utdanne regulrere kampavdelinger
måtte man ha ytterligere tid til disposisjon. Det store problem
ville da vrert å anskaffe tyngre materiell som artilleri og strids
vogner. Tyskerne i Norge hadde stridsvogner, noe som ville
vrert naturlige mål for en eventuell norsk aksjon.16 Slike materiell
anskaffelser var i en slik situasjon meget vanskelig, og ville
krevd store ressurser. 17
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Organisasjonsutvikling
Inndeling i Rikspoliti og Reservepoliti
I mai 1943 ga statsrådene Möller og Bergquist muntlig godkjen
nelse til å utdanne norske politimenn i Sverige. 18 Denne utdan
nelsen var inndelt i to, en kriminal- og en ordenspolitiutdannel
se. Kriminalpolitiutdannelsen hadde en ren sivil karakter, og
man beh0vde ikke noen ekstra materiellanskaffelser. Dette kur
set kunne derfor starte allerede 1. juli 1943. Ordenspolitiet skulle
derimot ha et visst militrert tilsnitt og de måtte ha en forlegning
med gode muligheter for trening og skyteutdannelse. Dette
kurset startet 12. juli 1943. 20 Det fantes nå en politiutdannelse
som l0p parallelt med den norske "Helseplanen".
Utover ettersommeren i 1943 ble det utarbeidet en plan for
utdannelse av ytterligere 1200 mann. Denne planen ble lagt fram
av Harry Söderman for statsrådene Möller og Bergquist. Sosial
departementet ga etter dette, i et embetsskriv av 3. september
1943, en bemyndigelse til å anskaffe en del våpen og ammu
nisjon til utdannelsen. Etterat statsråd Wold og den norske
rikspolitisjefen Aulie hadde bes0kt Stockholm i september 1943,
ble det fastslått retningslinjer for utdannelsen av det regulrere
politiet. Dette ble nå etterhvert kalt Rikspoliti og skulle omfatte
1200 mann. I tillegg kom befal og administrasjonspersonell,
totalt ca 1500 mann. 1. april 1944 var dette tallet nådd, og det ble
ikke innkalt flere til Rikspolitiet. De ble under hele perioden
forlagt på Gottröra21.
I august 1943 bes0kte davrerende legasjonsråd ved den norske
Legasjonen i Stockholm, senere Militrerattasje, Oberst Ole Berg,
Gottröra. Under dette bes0ket framkom tanker om å utdanne
samtlige unge nordmenn, som oppholdt seg i Sverige og som
kunne vrere egnet til dette, til reservepolitimenn. Intensjonene
med denne organisasjonen var ikke å gi en individuell politi
utdannelse men å gi avdelingsutdannelse slik at de kunne opp
tre i avdeling. På den måten kunne man bedre utfore st0rre
politioppgaver etter hjemkomsten til Norge. Problemet med
Reservepolitiutdannelsen ble unders0kt og utredet ytterligere i
l0pet av h0sten 1943. Arbeidet resulterte i en forl0pig plan for
denne utdannelsen som var datert 2. november 1943. Planen var
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utarbeidet av Söderman, Oberst Berg og Dr. med Semb. Dette
dokument ble så forelagt sosialdepartementet. 3. desember 1943
kom den offisielle godkjennelsen av planen. Den svenske regje. ringen ga denne dag godkjennelse til at utdannelse av norske
politimenn på svensk grunn kunne finne sted. Tillatelsen gikk ut
på at Reservepolitiet maksimalt kunne ha en styrke på 8000
mann. 21 I dette godkjennelseskrivet ble det også fastsatt at ut
dannelsen skulle foregå i forskjellige leire. I hver leir fikk det
maksimalt vrere 500 mann og i tillegg administrasjons- og 0ko
nomipersonell opptil 15% av den forlagte styrken. Det ble fast
slått at leirene skulle ligge på folgene steder: 22
Torestad gård, Bro, Uppsala län,
Ekersta, Bettna socken, Södermanlands län,
Mälsåkers slott, Stallarholmen, Södermanlands län,
Mauritzbergs slott, Östra Husby, Östergötlands län,
Mossebo, Öreryd, Jönköpings län,
Öreryd, Jönköpings län,
Färnabruk, Ramnäs, Västermanlands län,
Bäckehagen, Falun, Kopparbergs län,
Stråtenbo herregård, Aspeboda, Kopparbergs län,
Tofta barnekoloni, Korsnäs, Kopparbergs län,
Tappudden, Furudal, Kopparbergs län,
Skålmyra, Furudal, Kopparbergs län,
Älgberget, Dala-Järna, Kopparbergs län,
Holmarudden, Erikslund, Västernorrlands län,
Baggböle, Sundsvall län.

Av disse var det kun ved fire leire inan fikk tillatelse til å drive
skyting samt å brere våpen i tjenesten. Disse var Mälsåker,
Färnabruk, Bäckehagen og Älgberget.
Situasjonen i Sverige utover h0sten 1943 var meget spesiell. I
dette n0ytrale land foregikk en omfattende planlegging og for
beredelser for en norsk militc:er utdannelse av flere tusen mann.
Dette skjedde sannsynligvis uten at den svenske regjering i sin
helhet var informert, hadde tatt stilling til dette, eller sanksjonert
det. 23 Når saken kom på den svenske regjeringens bord, kom det
fram en del reaksjoner. Det endte med at statsministeren, Per
Albin Hansson, selv skulle ha ansvaret. Alle henvendelser om
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prinsipielle sp0rsmål skulle skje til han. Statsministeren tok
dermed i grunnen politiutdannelsessaken ut av både Möllers og
Gilnthers hender. 24
Under disse mer eller mindre skjulte forberedelser, ble det
holdt en del m0ter. På et m0te i midten av oktober 1943 ble man,
internt på norsk side, enige om sammenkoblingen mellom Riks
og Reservepolitiet. De to politiutdannelsene skulle vrere adskilt
rent administrativt. Utdannelsen av Rikspolitiet skulle stå un
der en egen politisjef i Stockholm direkte under rikspolitisjefen
i London og i siste instans justisdepartementet. Reservepoliti
skulle sortere under militrerattasjeen i Stockholm og Forsvarsde
partementet i London. 25

Organisasjon
I det videre arbeid, med dette kapitel om organisasjon, vil jeg
ved behandling av Reservepoliti ha en periodisering. Disse
periodene er og preges av f01gende:
Utvidelsesperioden, desember 1943 til juli 1944. I denne perioden
skaffes flere leire, utstyret kompletteres og virksomheten er i jevn
og stadig vekst
Feltoppsetningsperioden, august til desember 1944. Innenfor den
ne tidsrammen får bataljonene tunge våpen og utrustningen blir
komplettert. Enkelte bataljoner blir feltoppsatt
Gruppeoppsetningsperioden, desember 1944 til frigj0ringen 8. mai
1945. Det etableres gruppestaber, tilsvarende brigadestaber. Opp
merksomheten rettes mot de h0yere staber og de bakre forsyn
ningsledd.

Rikspolitiet nådde, som tidligere nevnt, sitt personellmessige
tak 1. april 1944.26 På bakgrunn av dette ble det relativt stabilt
rundt Rikspolitiet og man hadde ikke den samme organisasjons
utviklingen som Reservepolitiet. Videre er kildematerialet rela
tivt begrenset når det gjelder Rikspolitiet sammenlignet med
Reservepolitiet. Rikspolitiet vil derfor bli behandlet for seg i eget
underkapitel.
Rikspoliti
Til tross for at de fikk en meget grundig politiutdannelse, hadde
Rikspolitiet en ren militrer organisasjon. De var organisert i 8
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kompanier.27 Hvert kompani hadde en samlet styrke på 160
mann, og de var organisert i henhold til folgende.28
Rikspolitikompani
Kompanistab
Kompanitren
Tre polititropper (a 33 mann)
En spesialtropp

Personell
26 mann
5 mann
96 mann
33 mann

Personellet hadde militrere gradsbetegnelser og kompaniet had
de folgende sammensetning:
Kaptein
L0ytnant
Fenrik
Sersjant
Korporaler og menige

1
1
6
9
143

De ble satt opp etter modell av de svenske militrerpolitikompa
niene.29
Utvidelsesperioden
Reservepolitibataljonene hadde i starten relativt l0se former. På
hvert forlegningssted var det en norsk offiser som leirkomman
dant. Han var ansvarlig for utdannelsen og samtidig utvalgt til
å vrere sjef for den etterhvert feltoppsatte Reservepolitibataljon.
Målet med hele virksomheten var å utdanne feltdyktige bataljo
ner.30 Dette målet var i utgangspunktet vanskelig å nå. Pro
blemet var at man var låst av at den svenske regjering i hver leir
kun tillot 500 mann til utdannelse.31 De norske styrkene fikk på
denne måten, i utgangspunktet, ikke samlet en full bataljon i de
forskjellige leirene. Etter et vist påtrykk gjennomfortes en del
forandringer tidlig 1944. Sosialdepartementet medga i skriv av
5. januar 1944 at utdanningsstyrken ved enkelte leire skulle
kunne 0kes til 750 mann. I tillegg kom da det n0dvendige ad
ministrasjons- og 0konomipersonell.
Disse leire var Mälsåker, Färnabruk, Bäckehagen, Tappud
den, Skålmyra, Älgberget, Baggböle og Ekersta.32 Planleggingen
ble nå enklere og tidlig 1944 ble den endelige bataljonsorga
nisasjonen klar. Total mannskapsstyrke var 727 mann og orga
nisasjonen ble folgende: 33
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Reservepolitibataljon/Biloppsetning
Bataljonsstab
Stabskompani
-Kompanistab·
-Motorsykkellag
-Sambandstropp
-Pionertropp
-Sanitetstropp
-Trentropp
St0ttekompani
-Kompanistab
-2 Mitralj0setropper
-Bombekastertropp
-Panservern/luftverntropp
3 Gevmrkompanier (a 157)
-Kompanistab
-Trentropp
-3 Gevrertropper
-2 Mitralj0selag

Personell
13 mann
121 mann

122 mann

471 mann

Bataljonsstaben bestod av 5 befal og 8 korporaler og menige ..
Befalsstrukturen var:
Oberstl0ytnant/Major
Kaptein/L0ytnant
L0ytnant/Fenrik
Sersjant

1, Bataljonsjef
1, Adjutant
1, Etterretningsoffiser
2, Bataljonsskriver og trafikkbefal.

Nestkommanderende er her ikke listet, da han samtidig var sjef
for St0ttekompaniet.

Stabskompaniet hadde en personelloppsetning på 15 befal og 106
korporaler og menige.Kompanistaben bestod av 5 befal og 2
korporaler og menige. Befalsoppsettet:
Kaptein
L0ytnant
Fenrik/Sersjant
Sersjant

1, Kompanisjef
2, Kvartermester, f0rer av bataljonens
samlede kj0kkentren. Pakktrenf0rer
1, Kvartermester assistent og samti
dig f0rer av bataljonens mattren
1, Ammunisjonsbefal og samtidig
forer av bataljonens ammunisjonstren.
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Motorsykkellaget bestod av 10 mann, med sersjant som lagforer.
0vrige var korporaler og menige.
Sambandstroppen hadde en personelloppsetning på 2 befal og
30 korporaler og menige. Befäl:
Fenrik
Sersjant

1, Troppsjef og bataljonens sambandssjef
1, Nestkommanderende.

Av korporaler og menige var, blant annet, 15 avsatt til radio
menn. Videre var det 9 telefonmenn til 3 linjeleggerpatruljer.
Disse var også sambandsmenn. Man hadde motorsykkel- og
sykkelordonnanser.
Pionertroppen hadde en styrke på 2 befäl og 30 korporaler og
menige. Befal:
Fenrik
Sersjant

1, Troppsjef og bataljonen pionersjef
1, Nestkommanderende.

Troppen bestod videre av 3 pionerlag.
Sanitetstroppen var oppsatt m�d 4 befal og 20 menige. Befal:
L0ytnant
Sersjant

1, Troppsjef og bataljonslege
3, Sanitetsbefal.

Troppen hadde videre, blant annet, 6 sykebrererlag.
Trentroppen hadde 1 befal og 15 korporaler og menige. Befälet
var sersjant og b0rsemaker. Troppen var delt opp i f01gende
grupper:
Ammunisjonstren, ledet av ammunisjonsbefälet
Kj0kkentren, ledet av kvartermester
Pakktren, ledet av pakktrenf0rer
Mattren, ledet av kvartermester assistenten.
Alle disse befalingsmenn inngikk i kompanistaben. B0rsemaker
var derfor det eneste befälet i oppsetningen. Denne troppen var
stort sett oppdelt i sine fägfelt og derfor lite samlet.
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Stettekompaniet hadde en personelloppsetning på 9 befal og 113
korporaler og menige.
Kompanistaben var oppsatt med 1 befal og 2 korporaler og
menige.
Befalet var kaptein og kompanisjef. Samtidig var han nest
kommanderende ved bataljon.
Mitralj0setroppene bestod hver av 2 befal og 28 korporaler og
menige. Befalet var:
L0ytnant/Fenrik
Sersjant

1, Troppsjef
1, Nestkommanderende

Troppene var også oppsatt med 3 mitralj0selag hver. Hvert lag
hadde 7 mann, hvorav en mitralj0segjeng på 5. I tillegg kommer
en liten troppsstab.
Bombekastertroppen hadde en oppsetning på 2 befal og 28
korporaler og menige. Befalsoppsetning:
L0ytnant/Fenrik
Sersjant

1, Troppsjef
1, Nestkommanderende.

Videre bestod troppen av 3 bombekasterlag på 7 mann. Man
hadde også en liten troppsstab.
Panservern/luftvern(PV/LV)-troppen hadde en mannskaps
styrke på 29 mann, 2 befal og 27 korporaler og menige. Befalet
var:
L0ytnant/Fenrik
Sersjant

1, Troppsjef
1, Nestkommanderende.

Troppen hadde en liten troppsstab, 2 PV/LV-lag (20 mm) på 7
mann og 1 PV-lag (37 mm) på 8 mann.

Gevrerkompaniene hadde en total styrke på 157 mann, hvorav 12
var befal og 145 var korporaler og menige.
Kompanistaben var oppsatt med 2 befal og 9 korporaler og
menige. Befalet var:
Kaptein
L0ytnant

1, Kompanisjef
1, Nestkommanderende.
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Gevrertroppene var oppsatt med 40 mann, 2 befal og 38 korpora
ler og menige. Befal:
Fenrik 1, Troppsjef
Sersjant 1, Nestkommanderende.

Troppenes 0vrige sammensetning var en liten troppstab, 3 gevrer
lag på 10 mann og 1 bombekasterlag (47 mm) på 5 mann.
Gevrerlagene bestod av foruten lagf0rer og nestlagf0rer også en
skarpskytter, maskingevrergjeng på 3 mann, en gevrermann, en
pioner, en maskinpistolskytter og en ordonans.
Mitralj0selagene bestod hver av 8 mann, hvorav' en mitralj0seg
jeng på 5 mann.
Trentroppen bestod av 10 mann hvorav 2 befal. Troppen var
inndelt i f01gende grupper:
Kj0kkentren. Ledet av Troppsjef/administrasjonsbefal-fenrik
Ammunisjonstren. Ledet av våpenmekaniker og ammunisjons
befal-sersjant
Pakktren. Ledet av administrasjonsassistenten-Korporal.

Denne bataljonsorganiseringen skulle etter dette ligge fast helt
fram til frigj0ringen 1945,34 men man fikk i Sverige problemer
med å skaffe nok gummi til alle kj0ret0yene. Dette gjorde at
nordmennene anskaffet hester i de fleste bataljoner.35 Det ble en
kombinasjon av heste- og motortren. Grunnrisset til organisasjo
nen ble derimot liggende fast med den samme oppbygningen av
underavdelinger i Reservepolitibataljonene.

Feltoppsetningsperioden
Utover sommeren og h0sten 1944 ble det, som tidligere nevnt,
problemer med å skaffe tilveie nok kj0ret0yer til de norsk styr
kene. Problemet var blant annet gummi. Det svenske folkehus
hållningsdepartementet var under sterkt press. De var ansvarli
ge fm å holde den livsviktige sivile svenske biltrafikken igang.
Samtidig skulle de tilfredsstille de norske behovene. Nord
mennene hadde gitt prioritet til Rikspolitiet når det gjaldt kj0re
t0yer. 36 Det var derfor en naturlig konsekvens at Reservepolitiet
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Nordmennene anskaffet hester i defleste bataljoner. (Reservepolitiet,
Hälsingland april 1945). Fst/lnfo:s bildarkiv (MHS/MHA).

måtte begrense sin kj0ret0yoppsetning.37 Resultatet ble at kun to
bataljoner fikk motoriserte kj0ret0y etter den forste oppset
ningsplan. De 0vrige fikk en kombinasjon av heste- og motor
tren.38 Antallet hester tilfort, var st0rre enn antallet kj0ret0y som
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Defieste reservepolitibataljoner fikk en kombinasjon av heste- og motor-tren.
(Reservepolitiet, Dalarna desember 1944). Fst/lnfo:s bildarkiv (MHSIMHA).

ble tatt ut av organisasjonen. Total rnannskapsstyrke 0kte derfor
fra 727 til 777 og organisasjonen ble folgende: 39
Endring
Reservepolitibataljon/Kjerreoppsetning
Personell
14

+1

Stabskompani

142

+21

St0ttekompani

12 9

+7

3 Gevrerkompanier (a 164, +7)

492

+21

Bataljonsstab
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0kningen i mannskapsstyrken bestod av korporaler og menige.
Det vil si, man byttet ut korporaler og menige som vognforere
med ditto kusker og annet hestepersonell. Den 0vrige orga
nisasjonen ble uforandret. Videre betraktet man dette på norsk
side ikke bare som en ulempe. Det ble hevdet at man med dette
ville 0ke framkommeligheten utenfor vei. En ulempe var at man
måtte avsette st0rre ressurser til transport av etterforsyninger til
hestene. Foret krevde st0rre plass enn drivstoff til kj0ret0yene.
I l0pet av sommeren og h0sten 1944 0kte flyktningestrnmmen til
Sverige. På den måten fikk nordmennene muligheter til å fylle
vakanser. Fra Militrerattasjeen gikk det ut et skriv 18. september
1944 som beskrev en plan for den videre utvikling av Reservepo
litiet.40 I dette skrivet setter man et tak på 8000 mann, men det er
også klart at det spekuleres på å settes en enda h0yere grense.
Det snakkes flere steder i nevnte skriv om utdannelse av perso
nell og anskaffelse av materiell til 12 bataljoner. Videre starter
man, i dette skriv, med å gi prioritet til st0tteelementer utenfor
bataljonsrammen. Tilgangen på personell skulle prioriteres til
oppsetning av folgende a:vdelinger:
1. Oppsetning av 8 feltsterke bataljoner. Bataljon VII skulle gj0res
fulltallig og bataljon I-VI kompletteres ved å sette inn rekrutter for
oppsetning av bataljon VIII skulle starte.
2. Oppsetning av avd. T, langlinje- og tung radioseksjon med unntak
av vognf0rere. Denne avdeling skulle kunne overta telefon- og
telegraftjenesten i Norge under frigj0ringen og i en overgangsperiode.
3. Sammenkalling av vognf0rere, motorsyklister, motormekanikere
og bilteknisk befal til elementer utenfor bataljonsrammen som sta
ber, samband, sanitet(feltsykehus og hygieniske enheter), bil
transporttropper, vedlikeholdsavdelinger og avdeling T.
4. Oppsetning av 4 feltsykehus og 2 hygieniske enheter med unntak av
vognf0rere.
5. Sammenkalling av personell til sambands-, pioner- og sanitetstrop
per for ytterligere 5 bataljoner, slik at det i alt utdannes personell til

12 bataljoner.

Oppsetning og sammenkalling etter punkt 1-5 skulle gå parallelt
i den utstrekning tilgangen tillot det. Grunnen var at uttaket til
de forskjellige avdelingene skjedde etter kvalifikasjoner.
143

Når oppsetningene etter ovennevnte punkter var fulltallige,
skulle videre tilgang brukes til:
6. Oppsetning av nye rekruttbataljoner, en om gangen. Disse bataljo
ner skulle inntil videre nrermest betraktes som depotavdelinger.
· Det skulle ikke regnesmed mer enn 12 bataljoner i alt.

Dette planleggnings- og prioritetsskrivet viser, etter min oppfat
ning, hvor framsynte og entusiastiske man var. Uten å vite hvor
mye tid man hadde til utdannelse, hvor mye materiell som
kunne skaffes tilveie eller hvor mye personell man fikk utdanne,
planla man nå å utvikle st0tteelementer for bataljonene ved
deres innmarsj i Norge parallelt med den 0vrige oppsetningen.
19. september 1944 ga sosialdepartementet tillatelse til å 0ke
antall leire hvor skyting var tillatt, til ialt åtte. Dette var etter et
visst påtrykk fra Söderman og den norske ledelsen. Disse leirene
var foruten Mälsåker, Bäckehagen, Färnabruk og Älgberget,
Öreryd, Skålmyra, Tappudden og Baggböle. Samtidig ga man
tillatelse til å 0ke personalstyrken til 1000 mann i de åtte skyte
leirene. Dette var vesentlig for å kunne ha en feltoppsatt bataljon
i leiren og samtidig kunne ha andre avdelinger inn til skyteut
dannelse. Spesielt viktig for alle spesialavdelingene som var
forlagt ved de andre leirene hvor skyting ikke var tillatt.41
I l0pet av h0sten 1944 nådde man grensen på 8000 mann. På
denne tid bedret, som tidligere nevnt, rekrutteringsgrunnlaget
seg betraktelig. I november 1944 ga den svenske regjeringen
tillatelse til at Reservepolitistyrken kunne 0kes til 12000 mann. I
tillegg fikk man ha opptil 15% administrasjonspersonell.42 Dette
var da i henhold til ambisjonene i skriv av 18. september 1944.43
Oppsetningen av slike infanteribataljoner krever mange spe
sialister. Bataljonens stridsevne var avhengig av deres dyktighet
innen de respektive fagfelt. Utover h0sten 1944 fikk bataljonene
sine spesialtropper som pioner-, sambands- og sanitetstropper
samt motorsyklister. Disse var ferdig utdannet fra spesialleirene
og gikk nå inn i de bataljoner de ble overfort til45 • Spesialleirene
vil bli behandlet i kapitel Utdannelse. Disse bataljoner ble nå
etterhvert ferdig oppsatt rent organisatorisk og personellmes
sig. Ved årsskifte 1944-45 var åtte bataljoner fullt oppsatt på
denne måten.45
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Gruppeoppsetningsperioden
Antall skyteleire 0kte ytterligere i denne perioden. 30. desember
1944 tillot sosialdepartementet at man, i tillegg til de åtte tidlige
re godkjente leire, fikk anledning til å drive skyting med hånd
våpen seks nye steder. Disse var Berga, Ekersta, Mauritzberg,
Stråtenbo, Voxna og Holmarudden.46
Reservepolitibataljonenes organisasjon, med enten bil- eller
kjerreoppsetning, ble etter beslutningen i august 1944 stående
fram til frigj0ringen 8. mai 1945. 47
Rekrutteringsgrunnlaget ble ikke slik ledelsen for politistyr
kene hadde forventet. Problemer med å fylle de 12 bataljonene
oppstod. Årsakene til dette var:
På forsommeren 1944 skulle det vise seg at bare 41% av de innkalte
m0tte. Dette skapte hull i oppsetningene som utover året måtte
fylles opp.48
I 1944-45 fikk man også en avgang av flyktninger som var st0rre enn
tidligere. Avgangene var reise tilbake til Norge og til England samt
personer som d0de.49
Våren 1945 ble 13000 nye norske flyktninger registrert i SveriRe. 50
Ingen av disse ble brukt. Halvparten kom for sent til å kunne fa en
militrer utdannelse. De 0vrige dimiterte da de ble ansett for å vrere
uskikket ti1 tjeneste eller av disiplinrere årsaker, og noen rnmte.

Totalt ble det i l0pet av krigen registrert ca 44 000 norske flykt
ninger i Sverige. Av disse var ca 32 000 menn, og det ble utdannet
i polititroppene ca 12 000 mann. Overskuddet ble ikke benyttet
av årsaker listet ovenfor.51
Videre hadde man problemer med å anskaffe alt n0dvendig
materiell. I tillegg til problemene med gummi til kj0ret0yene,
hadde man på nyåret 1945 i Sverige gående en streik i metallin
dustrien. Dette umuliggjorde praktisk talt alle leveranse fra
private firmaer.52 Resultatet av dette var at man ved frigj0ringen
fortsatt hadde 8 fullt oppsatte Reservepolitibataljoner for innset
ting i Norge. 53
1-8. desember 1944 ble det gjennomfort en stor 0velse for de
norsk styrkene. Denne 0velsen ble kalt Dalarnamanöveren. Det
te vil ytterligere bli behandlet i kapitel Utdannelse. En av de
viktigste erfaringer fra denne 0velsen var at stabstjenesten ikke
fungerte tilfredsstillende. Dette er imidlertid sv.:ert viktig for en
avdelings framgang i felt. I begynnelsen av 1945 organiserte man
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gruppestaber, idag kalt brigadestaber.54 Andre problemer med
organisasjonen som kom for dagen, var mangler ved avdelinge
nes forsyningstjeneste i felt. Videre stod det klart at styrken
måtte st0ttes av artilleri om de skulle settes inn i strid.55 Dette
resulterte i at det ble utarbeidet organisasjonsplan for gruppen
eller brigaden. En gruppe skulle se ut som folger:
Stab
Stabsavdeling
Oppklaringskompani
2-3 Infanteribataljoner
Artilleribataljon
Forsyningskompani
Bilkompani
Sykebrererkompani
Feltsykehus.

Når den tyske kapitulasjonen kom, hadde man organisert tre
grupper. Disse manglet da oppklaringskompani ag artilleriba
taljon.55
I1940 marsjerte General Carl Erichsen inn i Värmland med sin
divisjon fullt utrustet. Alt materiellet ble internert i Sverige
under krigen. De brakte med seg en motorisert tung haubitzba
taljon.57 Disse kanoner kom nå de norske styrkene tilgode. I april
1945 startet man oppsetningen av en 0vingsartilleribataljon med
to batterier norske 7,5 cm feltkanoner, og man fikk av den
svenske regjering tillatelse til å ta ut 8 kanoner fra depotet.58
Tiden ble for knapp til å utdanne tilstrekkelig artillerister. I
tillegg var det meget vanskelig å skaffe tilstrekkelig materiell til
tre artilleribataljoner. Det skulle vise seg at leveringene ville ta
opp til11/2 år. Den svenske hreren var ikke villig til å låne ut
artillerimateriell for denne operasjonen, da de selv var usikre på
utviklingen.59 De norske styrkene måtte derfor rykke inn i Norge
uten muligheter til artillerist0tte. Den eneste gruppen som hadde
var den som gikk til Oslo, gruppe 3, men de ble ikke overfort for
25. mai 1945. Det vil si to uker senere enn gruppens hoved
styrke.60
På senh0sten 1944/vinteren1945 trakk tyskerne seg tilbake
fra Nord-Norge. Det oppstod da et behov av hjelpesendinger til
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landsdelen. På bakgrunn av dette tillot den svenske regjeringen
i desember 1944 Politistyrkene å opprette en base i Karesuando
på 2000 mann. Hensikten var da at man herifra skulle overfore
styrker til Nord-Norge.61 Gruppeoppsetninger ble ikke overfort.
Kun selvstendige avdelinger ble satt inn vinteren 1945. Blant
annet ble 1. og 2. Rikspolitikompani satt inn i januar-februar�
bataljon II (to kompanier) i februar, kompani 1/bataljon I og
kompani 4/bataljon II i mars-april og ikke minst feltsykel:ms i
desember 1944-januar 1945. 62
I l0pet av våren 1945 0nsket den norske regjeringen å overfore
Distriktskommandoer fra England til Sverige. Dette ble meddelt
den svenske Statsminister i et P.M. fra Militrerattasjeen. Dette
gjaldt Distriktskommandoene (DK) for Nord-Norge, Trnndelag
og 0stlandet. Det dreide seg om 10 offiserer og 20 menige og
skrivedamer for hver DK. Hensikten var at hver DK skulle få
hver sin gruppe til disposisjon etter at de norske styrkene hadde
passert grensen. DKene skulle stå under Militrerattasjeens kom
mando inntil Overkommandoen hadde blitt overfort til Norge.63
Dette ble godkjent av den svenske regjering.64 De enkelte grup
per var organisert som folger: 65
Gruppe 1 (til Narvik):
Stab, Stabsavdeling 1, Bataljon I, Bataljon V, Rikspolitikompani 3,
Forsyningskompani 1, Bilkompani 1, Feltsykehus 1, Hygienisk enhet 1.

Gruppe 2 (til Trondheim):
Stab, Stabsavdeling 2, Bataljon III, Bataljon VI, Rikspolitikompani 4,
Forsyningskompani 2, Bilkompani 2, Feltsykehus 2, Sykebrerer
kompani 2, Hygienisk enhet 2.

Gruppe 3 (til Oslo):
Stab, Stabsavdeling 3, Bataljon IV, Bataljon VII, Bataljon VIII, Riks
politikompani 5, Rikspolitikompani 6, Rikspolitikompani 7, Riks
politikompani 8, Forsyningskompani 3, Bilkompani 3, Feltsykehus 3,
Sykebrererkompani 3, Hygienisk enhet 3.

Artilleribataljon ble overf0rt til Oslo, men to uker senere.
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Utrustning
Materiellanskaffelsene starter66
Ved det forste kurset for ordenspolitiet, som ble avholdt på
Gottröra fra 12. juli 1943,67 fikk man tildelt 60 pistoler m/07, 10
maskinpistoler m/37-39, 65 håndgranater og 25 kg sprengstoff.
Dette ble tildelt i et embetsskriv av 16. juli. Pistolene måtte
leveres tilbake etter endt kurs. Maskinpistolene fikk Söderman
beholde og antallet inngikk i de 1000 maskinpistoler, 750 mause
re og 750 pistoler han fikk anskaffe i folge et embetsskriv fra
sosialdepartementet av 3. september 1943. Maskinpistolene ble
bestilt på det åpne marked. Det 0vrige materiell ble utlånt fra
den svenske hreren. Samtidig stilte det norsk justisdepartemen
tet 7,5 millioner kroner til disposisjon for å dekke kostnadene
ved utdannelsen og materiellanskaffelsene.
Ved den svenske regjerings godkjennelse av den norske politi
utdannelsen av 3. desember 1943, ble det også fastslått at all
materiellanskaffelse skulle framstilles via Legasjonen til den
svenske regjering. Våpen og ammunisjon skulle tas fra den
svenske hreren. Intendaturmateriell ble fortsatt anskaffet på det
åpne marked etter godkjenning av den svenske regjering.
I skriv av 8. januar 1944 tillot man fra svensk side at det ble
utlånt våpen til Reservepolitileirene Mälsåker, Älgberget, Fär
nabruk og Bäckehagen samt Rikspolitileiren Gottröra. Dette var
gevrer m/38, maskinpistoler m/37-39, pistol m/40 og 47 mm
bombekaster m/40.
Rikspoliti
Etter dette disponerte Rikspolitiet gevrer, maskinpistoler, pisto
ler og lette bombekastere i henhold til oppsetningsplanene.
Problemet var at det manglet maskingevrer og mitralj0se, hvil
ket svekket utdannelseseffektiviteten. Gevrerlagene manglet sin
vesentlige ildkraft, maskingevreret. 68 Etter norsk påtrykk ble det
tilfort Gottröra det våpentekniske materiellet man manglet. Dette
ble fastslått i et embetsskriv fra den svenske regjering av 21. juli
1944. 69
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Kildene gir ikke grunnlag for å splitte opp materiellet på den
enkelte tropp. Etter ovennevnte skriv var nå våpentildelingen
klar for Rikspolitiet: 70
Antall
Våpen
Pistol m/40
Maskinpistol m/37-39
Gevrer m/38
Gevrer m/41 {skarpskytter)
Maskingevrer m/40
Mitralj0se m/36
Bombekaster m/40, 47 mm

49
74
25
12
9
1
3

Rikspolitiet skulle vrere motorisert.71 Kildematerialet sier ikke
noe om når alt transportmateriellet var innfert i organisasjonen,
eller om typebetegning på det enkelte kj0ret0y. Oppsetningspla
nene beskriver folgende totale mengde: 72
Materiell
Antall
Personbil
Lastebil
Motorsykkel
Sykkel

1
12
6
24

Rikspolitiet bestod av selvstendige enheter og ble ansett for å
vrere anvendelige og lette bevegelige infanterienheter i tillegg til
det politimessige.73 For å kunne lede disse avdelingene var man
avhengig av sambandsutstyr. Kildene gir også på dette feltet lite
opplysninger om når alt var innfort og om fordelingen på den
enkelte tropp. Total tildeling sambandsutstyr pr. kompani: 74
Materiell
Antall
Radiostasjon 3 watt brerbar
4
6
Radiostasjon 1 watt brerbar
Felttelefonapparat m/37
6
Kabel
6 km
Diverse utstyr som blant annet jordspyd og antenner.
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Radiostasjon 3 W bterbar. (Reservpolitiet, Hälsingland april 1945). Fst/lnfo:s
bildarkiv (MHSIMHA).

Reservepolitiet
I forbindelsen med den svenske regjeringens godkjennelse av de
norske politistyrkene 3. desember 1943 ble det fastsatt at kun en
tredjedel av styrken ved de fire skyteleirene skulle få utlevert
våpen. Det ble imidlertid lettet på dette kravet tidlig i 1944.75 I
skriv av 8. januar dette år, fikk man som tidligere nevnt, våpen
til de fire skyteleirene.
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I skriv fra Den norske Legasjonen av 11. april 1944 ble det
beskrevet mangler i henhold til oppsetningsplanene. Reserve
politiet manglet, som Rikspolitiet, maskingevrer til gevcerlage
ne. Videre manglet man 80 mm bombekaster, 20 mm automat
kanon og 37 mm panservernkanon. Det ble hevdet fra norsk side
at bataljonenes feltdyktighet var svak i og med at man ikke
hadde fått drevet utdannelse på det tunge materiellet, 76
I et embetsskriv av 21. april 1944 ble det gitt tillatelse til å
utlevere sprengstoff og tennmidler, r0yk- og brannmateriell,
ildmarkeringsmateriell samt feltarbeidsutrustning til utdannel
sen av pionerer i Voxna. Dessverre er det ikke angitt type og
mengde i kildematerialet.77
Detnorskepresset ga resultater,78 og 21. juli 1944 ble det tilf0rt
ytterligere våpen til de fire skyteleirene Mälsåker, Älgberget,
Färnabruk og Bäckehagen. I tillegg ble det utlånt til Gottröra for
befalsutdannelse 12 maskingevrer m/40, 6 maskinpistoler m/36,
6 stk 80 mm bombekaster, 3 stk 20 mm automatkanoner og 3 stk
37 mm panservernkanoner m/38. Nå fikk man med andre ord
muligheter til å utdanne befal på de tyngre våpen.79
Den positive utviklingen fortsatte utover h0sten, men fortsatt
etter norsk påtrykk. 80 8. september fikk de fire opprinnelige
skyteleirene sin� tunge våpen i henhold til oppsetningsplanene.
Hver leir fikk på utlån 32 maskingevrer m/40, 6 maskinpistoler
m/36, 3 stk 80 mm bombekaster, 2 stk 20 mm automatkanon og
1 stk 37 mm panservernkanon.
22. september fikk de nye skyteleirene, Tappudden, Skålmy
ra, Öreryd og Baggeböle sine håndvåpen og lette bombekastere.
Disse leirene fikk på utlån sine tunge våpen 17. november 1944.81
Alle problem var dessverre ennå ikke l0st. I et P.M. av 1. desem
ber 1944 påpeker Militrerattasje Ole Berg at mangelfullt utlån
gjorde utdannelsen vanskelig. Dette gjaldt f0rst og fremst sam
bands- og ingeni0rmateriell. De avdelinger som skulle vrere med
på Dalarnamanöveren hadde fått lånt utstyr til 0velsen, men
hadde ikke fått noen utdannelse på dette. De 0vrige disponerte
ikke slikt materiell. I tillegg disponerte man kun kj0ret0y til et
bilkompani.82 Dette påvirket den svenske regjering, og ved to
embetsskriv av 12. og 26. januar 1945 ble ytterligere materiell
utlånt og delvis overf0rt til den norske stat.83 Under innmarsjen
i Norge i maidagene 1945 var politistyrkene oppsatt i henhold til
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oppsetningsplanene av 11. mars 1944,84 hvilket ble bekreftet i
feltutrustningslister for polititroppene av februar 1945. 85 I det
etterfolgende vil jeg belyse hvordan Reservepolitibataljonen var
oppsatt med viktig materiell.

Biloppsetning86
Gevrer- Sum
StatteBataljon- Stabsstab
kompani kompani kompani*)
Materiell /Sum pers:
Våpen
Gevrer m/38
Gevrer m/41
Pistol m/40
Maskinpistol m/37-39
Maskingevrer m/37
Mitralj0se m/42
20 mm Automatkanon
37 mm Panservernkanon
47 mm Bombekaster
80 mm Bombekaster

13

121

122

157

727

3

38

57

5
5

55
23
5

48
17

96
9
15
28
9
2

386
27
153
129
32
12
2
1
9
3

3

3

Samband
Radiostasjon 3W brerbar
Radiostasjon 75W
Felttelefon m/37
Kabelrull, 1000 m
Lakktråd, 750m

6
1
8
8
3

Ingeni0r
Donkraft 7 tonn
Talje 500kg*10 m
Patruljebåt, sammenlegg
Nitrolit, patroner
Nitrolit, pakkelad. 1kg
Nitrolit, pakkelad. 3kg
Nitrolit, pakkelad. 4kg
R0rladning
Trampmine
Transportmiddel
personbil
Lastebil
Motorsykkei
Sykkel

6
2
1

2
4
2

6
6

6
1
14
14
3

1
1
6
25 kg
30 kg
36kg
32kg
16
96

1
1
6
25kg
30kg
36kg
32kg
16
96

11

12

3

29

3

19

11

*) Gevreerkompanikolonnen multipliseres med 3 for åfå tota/antalet på bataljonen.
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2
32
15
91

Framstillingen av kjerreoppsetningen vil belyse det materiellet
hvor det er forskjell fra biloppsetningen. Totalantallet for dette
materiellet vil bli framstilt. I parentes er forskjellene markert.

Kjerreoppsetningss
Bataljon- StabsStgtteGevrerstab
komr_ani komr_ani . komr_ani *) Sum
Materiell/Sum pers:

14(+1)

142(+21) 129(+7)

164(+7)

777(+50)

64(+7)
48

103(+7)
15

433(+47)
156(+ 3)

Våpen
Gevrer m/38
Pistol m/40

Transportmiddel
Lastebil
Sykkel
Hester

4(+1)
5

56(+18)
58(+ 3)

13(- 19)
102(+11)
81(+81)

*) Gevreerkompanikolonnen multipliseres med 3 for å få tota/antalet på bataljonen.

Beklageligvis har kildematerialet ikke gitt opplysninger om
fordelingen av de ovenfor listede transportmidler på det enkelte
kompani.

Konklusjon
Den jobben som ble utfort, både på norsk og svensk side, ved
oppsetningen av politistyrkene var meget imponerende. Resul
tatet av dette arbeidet var utrolig. Det faktum at man på svensk
n0ytral mark skulle få tillatelse til å utdanne og sette opp nrerme
re 12000 norske soldater var enestående. Arbeidet med politi
troppene er et eksempel på hva som kan oppnås når enkelt
mennesker går inn for en sak med optimisme, tro og begeistring,
og samtidig er i stand til å "selge" sin overbevisning til andre.
Rikspolitiet kom til å bestå av totalt 8 kompanier. Hvert kompani
bestod av 160 mannog styrken var deltinni kompanistab, kompani
tren, 3 polititropper og en spesialtropp. Når det gjelder våpen så
var oppsetningen 49 pistoler m/40, 74 maskinpistoler m/37-39,
25 gevrer m/38, 12 gevrer m/ 41 (skarpskytter), 9 maskingevrer
ml 40, 1 mitralj0se m/36 og 3 stk 47mm bombekastere m/ 40.
Målet var at Rikspolitiet skulle vrere motorisert. De ble oppsatt med
1 personbil, 12 lastebiler, 6 motorsykler og 24 sykler.
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47 mm bombekaster. (Reservepolitiet, Dalarna desember 1944). Fstllnfo:s
bildarkiv (MHSIM.HA).

Reservepoliti ble oppsatt i bataljoner, og ved innmarsjen i Norge
1945 hadde man nådd opp i 8 bataljoner. Det fantes to forskjellige
oppsetningsplaner, bil- og kjerreoppsetning. Oppbygningen av
avdelingene var lik. Begge utgavene hadde bataljonstab, stabs
kompani, st0ttekompani og 3 gevrerkompanier.
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Mitralj(!)se m/36. (Reservepolitiet, Hälsingland april 1945). Fst/lnfo:s bild
arkiv (MHSIMHA).

Biloppsetningen hadde totalt 727 mann, og det var kun 2 bataljo
ner som fikk denne oppsetning. De 0vrig 6 hadde kjerreoppset
ning og dermed en total styrke på 777 mann.
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Når det gjelder våpen og transportmiddel var oppsetningen på
bataljonstypene:
Kjerreoppsetning
Biloppsetning
Materiell
Gevrer m/38
Gevrer m/41
Pistol m/40
Maskinpistol m/37-39
Maskingevrer m/37
Mitralj0se m/42
20 mm Automatkanon
37 mm Panservernkanon
47 mm Bombekaster
80 mm Bombekaster
Personbil
Lastebil
Motorsykkel
Sykkel
Hest

386
9
153
129
32
12
2
1
9

433
9
156
129
32
12
2
1
9

3

3
2

2
32
15
91
0

13
15
102
81

Utdannelse
I arbeidet med dette kapitelet om utdannelse vil jeg starte med
Rikspolitiet. De var, som tidligere nevnt, personellmessig ferdig
oppsatt 1. april 1944 med både befal og soldater.88 Rikspolitiet
hadde ingen store problemer med rekruttering og fikk derfor
god tid til utdannelse.
Reservepolitiet hadde, som vi tidligere har sett, problemer
med rekrutteringen både av soldater og befal. 89 Befålsutdannel
sen vil derfor behandles i eget kapitel. Mannskapsutdannelsen
inndeles i samme perioder som organisasjon og preges av:
Utvidelsesperioden, desember 1943 til juli 1944. Utdannelsen kom
godt igang, men fortsatt bare enkeltmanns- og i noen grad kompa
niutdannelse. En mengde kurs og spesielle tiltak preger denne
våren.
Feltoppsetningsperioden, august til desember 1944. Bataljonsut
dannelsen tar mer og mer form.
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Gruppeoppsetningsperioden, desember 1944 til frigj0ringen 8. mai
1945. Stabskurs og Krigsskole blir etablert. Dalarna- og Hälsing
landmanöveren finner sted.

Tilslutt vil instrukt0rsituasjonen ved Reservepolitiet behandles.

Rikspoliti
Rikspolitiet hadde en todeling av utdannelsen. Kriminalpoliti
utdannelsen foregikk på den svenske statens Politiskole i Stock
holm. Utdannelsen ble gjennomfort som 3-månederskurs. Totalt
ble det utdannet 200 mann på 8 kurs. I starten var deltagerne
norske politimenn. Senere ble det jusstuderende og andre kvali
fiserte personer. Detaljerte kursbeskrivelser gir kildene ikke. På
dette kurset var det kun svenske lrerere, det vil si Politiskolens
ordinrere lrerere.90
Ordenspolitiutdannelsen foregikk på Gottröra. Disse styrke
ne fikk utdannelse i polititaktikk, rapportskriving, "politikunn
skap", norsk språk, forstehjelp, strafferett og i n0dvendig grad
kriminalpolititjeneste. Videre gjennomforte man våpenlrere og
skyting i tillegg til infanteritjeneste. På dette kurset hadde man
også norske lrerere i tillegg til de svenske, en politiintendant, en
lektor, en lege og en jurist.91
I l0pet av våren 1945 ble politiutdannelsen utvidet. Det startet
da en videregående utdannelse i kriminal- og ordenspoliti
tjeneste i samarbeide med Stockholmspolitiet og Politiskolen. På
Politiskolen ble det undervist i kriminal- og ordenspolititjeneste
samt politikunnskap og strafferett. Stockholmspolitiet arranger
te praktiske 0velser i trafikkregulering, radiobil- og stasjonstje
neste. Denne utdannelsen startet så sent at kun to kompanier
fikk gjennomf0rt den for den tyske kapitulasjonen.92

Befalsutdannelse93
Befalsmangelen var en av de st0rste problemene man hadde med
oppsetningen av de norske Reservepolititroppene. Av de norske
offiserer som ikke var i Norge, befant de fleste seg i England. Det
var fra England man trodde man kunne gj0re den st0rste innsat
sen. Ved politiutdannelsens start var det i Sverige bare en hånd
full erfarne norske offiserer. Det var noen regimentsoffiserer,
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General Ruge inspiserer befalsskolen i Mälsåker 13/9 1945. Fstllnfo:s bild
arkiv (MHSIMHA).

noen kapteiner og l0ytnanter. På underoffiserer var det mer sagt
total mangel. Når politiutdannelsen startet, befant flertallet av
det gamle norske offiserskorpset seg i Norge på frifot. Allikevel
kom ingen over fra Norge. Dette skyldes blant annet de tyske
arrestasjoner av norske offiserer som fant sted h0sten 1943.
Dette var bakgrunnen for at man raskt satte i gang befalsut
dannelse. Denne utdannelsen ble gjennomfort på Gottröra. Kurs
ene var meget kortvarige men de ble drevet meget intensivt. I
l0pet av våren og h0sten 1944 rekrutterte og utdannet man
tilstrekkelig befal til åtte bataljoner Reservepoliti.
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Befal av alle grader og kategorier skulle gjennomgå et A-kurs
· for de skulle tjenestegj0re på troppsnivå. Hensikten var å repe
t�re kunnskapene fra den norske befalsutdannelsen for krigen,
å gi n0dvendig infanterikjennskap til befal fra andre våpenslag
samt å innsette de norske offiserene i bruk av den svenske
hrerens våpen. Fagområdene var blant annet taktikk, våpenlrere
med sikkerhetsbestemmelser og skyting, materiellkjennskap,
prosjektilrydding samt sprengningsteknikk. Det ble gjennom
fort totalt ni A-kurs i perioden28/91943 til 3/ 41944, det vil si at
lengden på kursene var ca. fire uker.
For menige som ble uttatt til underoffisersutdannelse ble det
arrangert B-kurs. Disse kursene hadde et program som varte i to
måneder, og de omfattet forst og fremst taktikk, ledelse, våpen
og materiellkjennskap. Dette befalet tjenestegjorde etter kurset
som lagforere og hjelpeinstrukt0rer og fikk graden korporal.
Etter minst to måneders tjeneste kunne de beste bli sersjanter og
nestkommanderende ved tropp. Noen avanserte senere til fenrik
og ble troppsjefer. Hvert B-kurs hadde 50 -150 elever og det ble
gjennomfort i alt syv kurs i perioden 15/11 1943 til 10/12 1944.
For å b0te ytterligere på den tidligere beskrevne mangel på
erfarent befal, ble det arrangert taktiske kurs for bataljons- og
kompanisjefer. På disse kursene la man vekt på taktikk og foring
av st0rre avdelinger. For hver kategori ble det gjennomfort to
kurs, et bataljonsjefskurs på Gottröra 25/1 -12/2 1944 og et på
Målsåker 16/8 - 30/8 1944 samt to kompanisjefskurs på Fårna
bruk 20/9-5/10 1944 og 8/10 -21/10 1944. Dalarnamanöveren
hadde vist at de norske styrkene manglet befal med erfaring fra
stabstjeneste. Det ble derfor fra den svenske forsvarsstabens side
arrangert et stabskurs 15/1 -15/ 4 1945 i Stockholm. Kurset ble
gjennornfort på kveldstid da de 40 elevene til daglig tjenestegjor
de i den norske staben. Det var l0rdagsfri, men hver s0ndag ble
det arrangert praktiske 0velser i terrenget, blant annet rekogno
sering. Kurset ble avsluttet med en tre dagers 0velse hvor de tre
gruppe-(brigade-)stabene ble 0vet under feltrnessige forhold.
Reservepolitiorganisasjonens effektivitet var alvorlig truet av
befalsmangelen. For å hjelpe på dette ble det opprettet en Krigs
skole på Målsåker i tiden 2 3/ 4-15/9 1945 . Skolen stod under
svensk ledelse og hadde 120 elever. Elevene ble uttatt etter
s0knad blant mannskaper og underbefal. Skolen hadde i opp159

drag å gi elevene samme utdannelse som de svenske verne
pliktige offiserer. Dette kurset fikk ingen betydning for styrkene
som ble sendt til Norge i mai 1945.
For å m0te behovet for spesialister i infanteribataljonene ble
det arrangert spesialkurser for befäl. Disse var:
Intendanturkurs på Älgberget 24/1-6/ 21944
Sanitetskurs på Gottröra15/ 2-1/ 41944
Pionerbefalskurs på Voxna17/ 4-29/ 61944.94 Kursets hensikt var å
utdanne sjefer og nestkommanderende for pionertroppene samt
lagforere og nestlagforere ved pionerlagene. Kurset var på 480
timer hvorav 360 var pionernvelser med en fordeling på en tredjedel
på hver av feltbefestninger, kommunikasjoner og sprengning. De
0vrige120 timer var fordelt på gymnastikk, idrett og indretjeneste.
Sambandskurs på Mauritzberg17/ 4-30/ 61944. 95 Kursets mål var å
utdanne sjefer og nestkommanderende ved sambandstroppen samt
bataljonens sambandssjef. Kurset var på 480 timer hvorav 360 til
tekniske 0velser som 4 timer alminnelig sambandstjeneste, 100
linjetjeneste, 60 stasjonsbyggetjeneste,180 stasjonstjeneste,10 per
manent nett og 6 timer diverse. De 0vrige120 var som for pioner
kurset.
Adjutantkurs Gottröra 30/ 8-30/ 9 2944.
Panservernkurs på Gottröra19/ 9-6/101944.
Ammunisjonskurs på Gottröra 30/10-9/121944.
Stridskurs på Gottröra17/121944-5/11945 og11/1-3/ 2 1945.
Minekurs på Voxna 29/121944-3/11945 og 5/1-9/11945.
Vintertjeneste på Holmarudden 2/ 3-16/ 31945.
Artillerikurs på Mälsåker 25/ 4-25/ 51945.

Mannskapsutdannelse
Utvidelsesperioden96
0vingstiden var opprinnelig satt til tr� måneder for Reserve
politiet. Dette ble suksessivt utvidet. I denne perioden ble det fra
sosialdepartementet sendt ut folgende embetsskriv som reguler
te tjenestetiden:
27/ 31944 gis tillatelse til utvidelse av utdanningstiden til atten uker.
31/ 51944 fikk de styrkene som startet utdannelse15/11944 fortset
te fram til1/ 8 1944.
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Gevrersoldat. (Reservepolitiet, Hälsingland april 1945). Fstllnfo:s bildarkiv
(MHS/MHA).
30/6 1944, utdanningstiden utvides til 31/12 1944, dog fikk ikke
den fastsatte utdanningstiden for den enkelt kontingent overskri
des uten godkjennelse av sosialministeren.

I denne perioden startet man opp med spesialistutdannelsen, og
den fortsatte helt til innmarsjen i Norge mai 1945. På Voxna ut
dannet man pionerer og sambandsmenn. F0lgende ble utdannet:
Gev;;erlagenes pionerer. En tredjedel av tiden var avsatt til hver av

disiplinene, feltbefestninger - utbygging av forsvarsstillinger for
laget med spesiell vekt på hinder og maskering, kommunikasjons161
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arbeider - enkle veiutbedringer og bygging av mastebroer i ett
spenn, klopper, flåter for personell og oversetting samt sprenf
nings0velser - enkle sprengninger, prosjektil- og minerydding.9
Pionertroppens menige. Man hadde avsatt 100 timer til infanteri�
utdannelse, 80 til feltbefestninger, 110 til kommunikasjonsarbeider
og 110 timer til 0deleggelser. Målet var at soldatene skulle kunne
utbygge forsvarsanlegg for bataljon med vekt på hinder, maske:
ring og skinnanlegg, man skulle kunne utfore veibygging, veiut�
bedring, bygging av klopper og mindre feltbroer. Videre skulle man
kunne bygge ferjeforbindelser samt oversettinger og ikke minst
kunne utfore sprengninger og 0deleggelser av kommunikasjoner,
hindre, stridsvogner, bunkere samt prosjektil- og minerydding og
behandle minefeller99
Gevrerkompanienes sambandsmenn. Den overveiende del av tiden
skulle brukes til innlcering av morsealfabetet og sending og motta.!.
king av tekst.Videre skulle de lcere anvendelse av signallys, alarm
signaler og militcere tegn og signaler, militcere forkortelser samt
faste tekstforkortelser i klart språk.99
Sambandstroppens telefonmenn. Kurset omfattet 400 timer fordelt p�
alminnelig sambandstjeneste 4 timer, linjetjeneste 100, stasjonsbyg-:
getjeneste 40, stasjonstjeneste 140, permanent nett 10 og diverse 6
timer. 100

På Stråtenbo utdannet man sanitetstropper og på Berga motor
syklister, vognforere og motormekanikere. Kildematerialet sier
dessverre ikke noe om disse kursenes innhold. Etter gjennom
fort kurs ble soldatene overfort til sine opprinnelige bataljoner.
I starten hadde Reservepolitiutdannelsen en tredeling. Denne
delingen var:
1. Utdannelse i "forberedende leire".
2. Utdannelse i "skyteleire".
3. Avsluttende utdannelse i "leire for etterutdannelse".
Dette innebar flytting fra leir til leir for å gjennomfore den enkelte
periode. Den svenske regjeringen ville ha de norske styrkene
fordelt på små leire av hensyn til sikkerhet. I tilfelle av krigs
handlinger ville man ikke ha for mange vrepnede nordmenn
samlet på et sted. Det var også derfor man i starten bare ga
tillatelse til at en tredjedel av styrken i skyteleirene fikk brere
våpen.
I de "forberedende leirene" skulle de, som ikke hadde fått
utfort dette for, gjennomgå legeunders0kelse og vaksinasjoner.
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Sanitetstroppen driver praktisk trening. (Reservepolitiet, Hälsingland april
1945). Fst/lnfo:s bildarkiv (MHSIMHA).

Her skulle man videre starte den grunnleggende utdannelsen.
Det ble lagt vekt på gymnastikk og idrett, sluttet og spredt orden
uten våpen og en.keltmannsutdannelse som utnyttelse av lendet,
måloppdagelse og sending av meldinger. 101 Utdannelsen startet
ikke for den 15. januar 1944. Grunnen var at de innkalte mann
skapene måtte starte sin tjeneste med å ferdigstille forlegningene.
I "skyteleirene" skulle mannskapene gjennomfore skyte
utdannelsen. Programmet var lagt opp slik at man skulle starte
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med grunnleggende skolemessige 0velser. Deretter skulle det
gjennomfores feltmessige 0velser. Et slikt program forutsatte at
de forberedende skyte0velsene var gjennomfort. Da man i star
ten ikke hadde anledning til å ha våpen i andre leire enn "skyte
leirene"1 ble det vanskelig å gjennomfore dette. Resultatet var at
man kun ·fikk gjennomfort de grunnleggende skyte0velsene.
Utdannelsen som ble drevet i "leirene for etterutdannelse"
skulle bygge videre på de to tidligere perioder. Man skulle
fortsatt drive sluttet og spredt orden uten våpen samt gymnas
tikk og idrett. Videre skulle det drives utdannelse blant annet i
granatkasting, vakthold, gass og reyk, enkle feltarbeider og ikke
minst politiutdannelse. Politiutdannelsen var på 27 timer og
omfattet teoretisk politiutdannelse, rapportskriving og prakti
ske 0velser som gatekamp og feltbarrikader. 102
I "leirene for etterutdannelse" samt i de "forberedende leire
ne" måtte trepinner, kongler og blikkbokser gj0re tjeneste som
våpen og ildgivning. Dette medforte at det spesielt i " leirene for
etterutdannelse" var vanskelig å holde interessen for tjenesten
oppe og disiplinen ved like. Den stadige flyttingen fra leir til leir
skapte samtidig en viss rastl0shet og mangel på fasthet og
stabilitet i avdelingene. Dette bedret seg utover h0sten. Man fikk
alle tunge våpen til den enkelte bataljonsforlegning og fikk
tillatelse til å drive utdannelse og skyting med alle typer våpen.
Det ble mindre fly_tting og bedre stabilitet i bataljonene.
Feltoppsetningsperioden103
0vingstiden gjennomgikk også i denne perioden en viss forand
ring. I embetsskriv av 23. oktober 1944 medga sosialdepartemen
tet at utdannelsen av samtlige kontingenter fikk pågå til 31.
desember 1944 uansett innkallingstidspunkt.
I og med godkjennelsene utover h0sten 1944 om å kunne
utvide til åtte skyteleire, 0ke presonellstyrken til 1000 mann og
at man fikk alle tunge våpen til skyteleirene, kan man si at
systemet med tredelingen opph0rte. Dette hadde vist seg meget
tungrodd og det hadde kostet den norske stat store summer.
Videre medforte dette store vanskeligheter med å holde prosjek
tet hemmelig, med stadig store norske troppetransporter gjen
nom Sverige. 104 I tillegg ga den svenske regjering tillatelse til
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marsjer og st0rre 0velser. I l0pet av september fikk bataljonene
tilde!t pioner-, sambands- og sanitetsavdelinger som hadde vrert
under utdannelse siden våren. Dermed fantes forutsetninger for
å drive 0velser i bataljonsforband hvilket er viktig for at bataljo
nen skal fungere i felt. Denne utviklingen var også viktig for de
nyinnkalte rekruttbataljonene. De fikk gjennomfore utdannel
sen på ett sted.
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I denne utdannelsesperioden gjennomforte man både enkelt
manns- og avdelingsutdannelse. Det ble blant annet drevet ut
dannelse i disipliner som repetisjon av enkeltmannsutdannelse,
skoleskytinger, sprengninger, minerydding, stridsteknikk som
angrep og forsvar samt feltarbeider. 105

Gruppeoppsetningsperioden106
I embetsskriv av 30. desember 1944 ga sosialdepartementet
ytterligere tillatelse til at utdannelsen av de norske politistyrke
ne kunne fortsette fram til 30. juni 1945. Dette medforte i praksis
at de som var med fra starten ble i leirene fram til avmarsjen til
Norge.
Inntil senh0sten 1944 hadde de st0rste norske avdelingene
vrert på bataljons st0rrelse. Nå innså man imidlertid n0dvendig
heten av 0velse i st0rre forband for en eventuell innsats med
samlet styrke i Norge kunne skje. Dalarnamanöveren var den
forste 0velsen av dette slaget. Den ble gjennomfort 1-8. desem
ber 1944 og hensikten var å gi politistyrkene mulighet til å opptre
under feltmessige forhold, hovedsaklig i samband med marsj og
forlegning men også under strid. Deltagere var på A-siden,
hovedstyrken, I, II og V Reservepolitibataljon, 1. og 2. feltsyke
hus, 1. bilkompani og en forsyningsgruppe. På B-siden deltok
VII og VIII bataljon, som da bestod av rekrutter, samt 3. og 4.
Rikspolitikompanier. Totalt deltok 4800 mann. Transportene
skjedde dels med jernbane og dels med bil. I den forste fasen,
stridsfasen, skulle A-siden ta Furudal og B-siden gjennomfore
oppholdende strid. Under den andre fasen arrangerte man strids
skytinger og feltkonkurranse. Feltkonkurransen omfattet felt
skyting med tropp og lag, maskingevrer- og bombekasterskyting,
håndgranatkasting, teltslagning, terrengforflyttning og punkt
orientering.
Denne 0velsen viste framfor alt de norske soldatenes store inte
resse og motivasjon samt deres gode kondisjon og utholdenhet.
Troppenes dugelighet kom godt fram under feltkonkurransen
og stridsskytingene. Den enkelte soldats kunnskaper og ferdig
heter synes som regel å vrere god. Det store problemet viste seg
å vrere partistaben og dennes ledelse av styrkene. Videre sviktet
forsyningstjenesten da dette tjenestefelt ikke ble sammenkoblet
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med operasjonene. Dette ble det rettet på ved det tidligere
nevnte stabskurset. Dette var den svenske forsvars-stabens vur
dering av de norske styrkene. 107 Beklageligvis har det ikke vrert
tilgjengelig tilsvarende norske vurderinger.
Umiddelbart etter stabskurset ble den andre og siste store
0velsen arrangert. Hälsinglandmanöveren ble gjennomf0rt 414. april 1945. Hensikten var den samme som for Dalarnamanö
veren. Forskjellen var imidlertid at kravet til styrkene var h0ye
re. 0velsen skulle utgj0re en slags avsluttningsprnve på utdan
nelsen, og avdelingene skulle utsettes for betydelige og harde
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utfordringer. Deltagende avdelinger var på sydstyrken, A-si
den, gruppe 3 m/3.gruppestaben, III, VII og VIII Reservepoliti
bataljoner, 4. og 6. Rikspolitikompanier, 2. bilkompani og andre
forsyningsavdelinger. Nordstyrken, B-siden, bestod av gruppe
4 og gruppe 5. Gruppe 4 m/4.gruppestab hadde IV og VI Re
servepolitibataljoner, 8. Rikspolitikompani, 3. bilkompani og
andre forsyningsavdelinger. Gruppe 5 m/5. gruppestab hadde
5. og 7. Rikspolitikompanier. Sistnevnte skulle delvis inngå i
0vingsledelsen og delvis l0se enkelte oppdrag. Totalt deltok
6000 norske soldater. Dette var den st0rste norske 0velsen siden
1916. I tillegg deltok det svenske flyvåpenet, og de utforte
angrep mot bakkestyrkene. 0vingsområdet omfattet Ljusdal
Bollnäs-Edsbyn og forflytningene til 0vingsområdet ble utfort
med jernbane og bil. To bataljoner gikk til fots 60 km til 0vings
området. I forste fase skulle A-siden rykke fram i veifattig
terreng fra Edsbyn og ta Järvsö. B-siden skulle gjennomfore
oppholdende strid og forsvare Järvsö samt etablere divisjons
reserve. I den andre fasen skulle A-siden forsvare et brohode 0st
for Ljusnan. B-siden skulle hindre A-siden å utvide brohodet for
senere å slå denne styrken.
0velsen viste også her at troppenes standard var h0y. Moti
vasjonen var også her, under betydelig hardere forhold, meget
god. Soldatenes utholdenhet og "ståpå-vilje" var meget bra.
Evnen til å behandle våpen syntes fortsatt å vrere god. Ledelsen
av avdelingene var betydelig forbedret i alle led av organisasjo
nen. Det 0kte tilbudet om befalsutdannelse hadde gitt resultater.
Dette var den svenske forsvarsstabens vurdering av de norske
styrkene. 108 Beklageligvis har det ikke vrert tilgjengelig tilsva
rende norske vurderinger.

Instrukterer109
Under hele perioden arbeidet det svenske offiserer i de forskjel
lige leirene. Disse var forst og fremst materiellsjefer for utlånt
utstyr, srerlig våpen, og overvåkere. I tillegg fungerte disse
personene som instrukt0rer, spesielt i starten. De underviste da
i materiellkunnskap, skyting, sikkerhetsbestemmelser og pro
sjektilrydding. Dette var fagområder norske offiserer, utdannet
på kurs i Sverige, overtok etterhvert.
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I l0pet av våren 1944 utvikles et nrert samarbeidd mellom
Söderman og Oberst Ole Berg på den ene siden og den svenske
forsvarsstabssjefen oberst Ehrensvärd og soussjefen i forsvars
staben oberst Swedlund på den andre siden. Dette resulterte i et
nrerere samarbeid med forsvarsstaben. De svenske militrer
myndighetene hadde vrert lite engasjert i opprettelsen av politi
troppene, men nå tok de mer aktivt del i utdannelsen og utvik
lingen av de norske styrkene.
Det norske befalet hadde ikke gjennomfort noen 0velser, og
savnet erfaring fra å lede st0rre avdelinger samt å planlegge og
lede 0velser. For å bedre på dette formidlet den svenske forsvars
staben en rekke offiserer og underoffiserer til hjelp i utdannel
sen. Hver bataljonssjef hadde en svensk offiser som konsulent
ved planlegging og ledelse av 0velser i bataljonsforband. Videre
fantes flere svenske offiserer som instrukt0rer i forskjellige disipli
ner som var viktig for bataljonenes utdannelse. Disse medvirket i
utdannelsen i tung våpen, skyting mot luftmål, pioner-, sam
bands-, heste- og forsyningstjeneste. Det var også den svenske
forsvarsstaben som la opp de to store 0velsene vinteren 1944-45.
Videre planla og gjennomforte de stabskurset som ble arrangert
vinteren 1945.
Det fantE:s også norske instrukt0rer. Ved sanitetsutdannelsen
på Stråtenbo var det norske leger og medisinstudenter som drev
utdannelsen under hele perioden. Denne utdannelsen lå på et
meget h0yt nivå. Minekursene på Voxna og stridskursene på
Gottröra ble ledet av norske offiserer som kom fra England.
Disse hadde god kjennskap til tyske miner og tysk taktikk. Dette
var viktig for å forberede styrkene,på hva som kunne vente dem
ved innmarsjen i Norge.

Konklusjon
Både på norsk og svensk side ble det lagt en stor handlingskraft for
dagen. Det er imponerende å se hvordan man la opp og satte
sammen utdanningstilbudet både for befalogmannskap. Alt var bygd
opp for å få feltdyktige og effektive bataljoner. Inntrykket av en
framsynt og gjennomtenkt planlegging blir ytterligere forsterket.
Rikspolitiet hadde to linjer ved sin utdannelse, en kriminal
og en ordenspolitilinje. Kriminalpolitiutdannelsen ble gjennom169
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fort med den svenske Politi-skolens ordinrere lrerere. Kurset var
på tre måneder ogman gjennomforte 8 kurs, og 200 mann ble
utdannet. Ordenspolitiutdannelsen ga ved siden av ren politi
utdannelse også opplrering i norsk språk , skyting og infanterit
jeneste. På dette kurset hadde man også norske lrerere.
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I starten var det stor befalsmangel i Reservepolitiet. For å
bedre på dette ble det gjennomfort mange korte ag intensive
befalskurs. Resultatet ble at man i l0pet av h0sten 1944 kunne
dekke befalsbehovet i åtte Reservepolitibataljoner. Det ble
gjennomfort A-kurs for alt befal som skulle tjenestegj0re på
troppsnivå. Man drev opplrering og repetisjon av taktikk, våpen
lrere, materiellkjennskap og enklere feltarbeider. For under
offiserer ble det også gjennomfort et B-kurs. Det viktigste faget
ved siden av taktikk var ledelse, da dette var menige som ble
uttatt til en befalsutdannelse. I tillegg ble det gitt opplrering i
form av spesialkurs for å gj0re befal skikket til å fylle spesialstil
linger i bataljonene. Videre gjennomforte man på bakgrunn av
erfaringer fra .0velsen i Dalarna et stabskurs vinteren 1945 for
befal ved gruppe-(brigade-)stabene.
Reservepolitibataljonene hadde i starten en tredeling av mann
skapsutdannelsen. I de "forberedende leirene" skulle det blant
annet drives opplrering i grunnleggende disipliner som enkelt
mannsutdannelse og sluttet og spredt orden uten våpen. Det var
kun tillatt å brere. våpen i "skyteleirene" men bare for en tredje
del av styrken. Dette forsinket utdannelsen, da man bare rakk å
gjennomfore de ,grunnleggende skyte0velsene. Tilslutt skulle
man flytte til "leire for etterutdannelse". Her skulle det bygges
videre på de to tidligere perioder og man skulle dessuten drive
noe politiutdannelse. Dette systemet med flytting fra leir til leir
kastet den norske stat mye penger, og det var tungrodd. Videre
ble resultatet mye bortkastet tid og rastl0se og udisiplinerte
soldater. Utover h0sten 1944 forsvant denne tredelingen og man
fikk tillatelse til å drive all utdannelse i den enkelte bataljons
oppsetningsleir. Utdannelsen ble mer effektiv og hver bataljon
fikk nå sine spesialister. Det ble nå mulig å drive 0velser i
bataljonsforband. Utviklingen gikk videre og i desember 1944
gjennomforte man en stor 0velse i Dalarna. Her 0vde man for
forste gang gruppestaben. I april 1945 ble det arrangert den
sb,rste norske 0velsen siden 1916. Den ble gjennomfort i Häl
singland. 0velsene ble en god test på den norske soldats mo
tivasjon og dyktighet. Den svenske forsvarsstaben var meget
godt forn0yd med de norske styrkene.
I Reservepolitiet hadde man mange svenske instrukt0rer.
Under hele utdanningstiden var det svenske offiserer som
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materiellsjefer i alle leirene. I starten drev disse utdati.nelsen i
materiellkjennskap og skyting. Denne utdannelsen overtok norske
offiserer etterhvert. Utover i 1944 kom den svenske forsvars
staben mer med i utdannelsen av de norske styrkene. De skaffet
svensk befal som tjenestegjorde som konsulenter for de norske
bataljonssjefene. Videre arrangerte de begge stornvelsene vin
teren 1944-45 samt stabskurset. Norske instrukt0rer hadde man
hele tiden på Ståtenbo. Der drev norske leger og medisinstuden
ter sanitetsutdannelsen. Mine- og stridskurs ble ledet av norske
offiserer med god kjennskap til tyske miner og tysk taktikk.

Mål/ oppgaver sett i forhold til
organisasjon og utdannelse
Rikspoliti
Rikspolitiet hadde en ren militrer oppbygning og utrustning. Det
kan synes noe merkelig at man utrustet regulrert politi med
maskingevrer, mitralj0se og lette bombekaster. I og med at disse
styrkene også skulle fylle rollen som lett infanteri, var dette etter
min oppfatning en fornuftig oppsetning. Resultatet var at Riks
politikompaniene kunne samvirke med Reservepolitibataljone
ne ved behov.Rikspolitikompaniene hadde stort sett samme
utrustning som gevrerkompaniene.
Utdannelsen var i f0rste rekke ren politiopplrering. De to store
0velsene vinteren 1944-45 viste a t de også kunne fylle rollen som
lett infanteri. Utdanningstiden ble betydelig lengre for Riks
politiet. De forste rykket inn sommeren 1943 og de var fullt
oppsatt med personell april 1944. Dette gjorde at de fikk bra med
tid til å vektlegge også den militrere delen av utdannelsen.
På bakgrunn av tilgjengelig kildematerialet synes det for meg at
Rikspolitiet var vel skikket til å ta hånd om de vanlige politiopp
gavene. Videre viste detseg atde var istand tilå gi forbrytere beskyttelse,
slik at disse fikkstraff etter norsk lov. Skulle de derimot kjeinpe mot
tyske avdelinger vilket ikke ble aktuelt, tror jeg at de ikke var i
stand til dette som selvstendige avdelinger. Selv med tyngre hånd
våpen og lette bombekastere tror jeg at de var avhengig av samvirke
og/ eller st0tte fra Reservepolitiet for å kunne oppnå resultater.
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Reservepoliti
Reservepolitiet var i realiteten militrere avdelinget organisert i
bataljoner, etterhvert innenfor en gruppe-/brigaderamme. St0tte
kompanisjefen var også nestkommanderende ved bataljonen.
Dette synes for meg som en meget vanskelig dobbeltrolle spesielt
når det også manglet nestkommanderende ved st0ttekompaniet.
På denne måten hadde man, etter min oppfatning, ingen til å
koordinere den tunge ilden samt panservern- og mitralj0seild. I
dag har st0ttekompanisjefen ansvar for panservern(PV-)-/sperre
plan. Dette er en plan hvor all tung ild, panservern og minefelt
koordineres for å oppnå best mulig effekt av begrensede ressurser
på bataljonsnivå. Jeg tror at en slik organisering hadde vrert
meget viktig for maksimal utnyttelse av de begrensede bombe
kaster-og panservernressursene man hadde. Hvis styrkene skulle
deltatt i regulrere kamper hadde man vrert avhengig av å avsette
kompetent befal til å prioritere ressursene hardt mellom, for
bataljonen, viktige områder på bataljonssjefens vegne. Tyskerne
hadde stridsvogner i Norge, og de norske infanteristyrkene
måtte med hjelp av enPV-/ sperreplan kunne kanalisere de tyske
vognene for i det hele tatt å kunne påvirket dem.
De begrensede ressursene vedrnrende bombekastere ved de
norske oppsetningene var en svakhet. Dette kom også klart fram
under 0velsene vinteren 1944-45. 110 De norske styrkene var helt
avhengig av artilleri for å kunne delta i regulrere kamper. Tiden
ble, som tidligere nevnt, meget knapp og man fikk hverken
utdannetnok personell eller anskaffet materiell for innmarsjen i
Norge.
Da den tyske kapitulasjonen kom, hadde ingen av de tre
organiserte gruppe-/brigadestabene oppklaringskompanier.
Videre fantes det ikke spesialutdannet oppklaringspersonell på
bataljonsnivå. Etter min oppfatning var dette en svakhet. Ikke på
noe nivå i organisasjonen hadde man styrker med hovedoppga
ve å drive oppklaring/etterretning. Man hadde små muligheter
til å skaffe seg et realistisk "fiendebilde" å bygge stabsarbeidet
og den taktiske planleggingen på.
Når det gjelder utdannelse vil jeg påpeke en mangel. Etter min
mening burde man lagt vekt på utdannelse av befal med ansvar
for prioritering av de relativt begrensede ressursene vedr0rende
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tung ild og panservern, tilsvarende dagens PV-/sperreplan.
Dette tror jeg ville vrert svrert viktig for å kunne lykkes ved
eventuelle regulrere kamper i Norge.
På bakgrunn av de ovenfor nevnte problem, tror jeg Reserve
politiet ikke var i stand til å gjennomfore regulrere kamper i
Norge. Deres bombekaster- og panservernressurser var for små,
og derfor var de sterkt avhengig av artillerist0tte. Etter min
mening hadde disse styrkene vrert i stand til å erstatte allierte
nasjoners styrker hvis det hadde vrert behov. De 0vrige oppgav
ene viste det seg at de sammen med Rikspolitiet var i stand til å
l0se.

Konklusjon
De norske Riks- og Reservepolitistyrkene var organisert, utrus
tet og utdannet slik at de var i stand til å gjennomfore de mål og
oppgaver som var fastsatt. Etter min mening var de derimot ikke
feltdyktige nok til å gå ut i regulrere kamper. Dette skyldes forste
og fremst deres mangel på artilleri- og oppklaringsenheter samt
deres begrensede bombekaster- og panservernressurser. Tatt i
betraktning den begrensede tid som stod til rådighet, er det
imponerende å studere hva man med felles norske og svenske
anstrengelser oppnådde med de norske styrkene på svensk
n0ytral mark. Man skaffet materiell og gjennomforte utdannel
se. 0velsene vinteren 1944-45 viste at man hadde lykkes med
det meste, bortsett fra at det klart kom fram behovet av oppkla
ring og artilleri.111 Tiden ble for knapp til å rette opp disse
mangler for innmarsjen i Norge maidagene 1945.

Sammenfatning
Målsetningen var:
med utdannelse og oppsetning av norske politistyrker i Sverige ikke
å skape avdelinger som skulle settes inn mot Tysklands eller andre
lands regulrere tropper
at politiavdelingene skulle vrere klar til å settes inn i Norge når
Tyskland hadde kapitulert og den tyske krigsmakten som sådan
hadde lagt ned våpnene, for å sikre den raskest mulige gjeninn-
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foring av norsk lov ogrett, slik at det norske folk kunne spares for
de lidelser og ulykker som kunne ha oppstått i den kritiske tid
umiddelbart etter kapitulasjonen.
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På bakgrunn av disse målsetninger ble det utarbeidet konkrete
oppgaver for styrkene. Disse oppgavene var:
å hindre Nasjonal Samling fra å beholde makten og 0ve vold mot det
forsvarsl0se norske folk
å hindre fanatiske SS-avdelinger fra å slutte seg til og st0tte de
norske nazistavdelinger, og fra å påfore det norske folk ubotelige
lidelser og skader
å hindre at nordmenn som pga sitt hat til okkupasjonsmakten og
nazistene, tok seg til rette og tok <lommen over nazistene i sine egne
hender
å ta hånd om vanlige politimessige oppgaver samt gi alle forbrytere
beskyttelse slik at de kunne straffes etter norsk lov og rett
å ta hånd om etterlatt krigsmateriell
å ta hånd om krigsfanger og tvangsutskrevne arbeidere, fra en rekke
okkuperte land, som befant seg i Norge
å komplettere og om mulig erstatte allierte tropper i visse avsnitt i
Norge.

Videre ble det gjort klart at politiavdelingene under sin innsats
kunne komme opp i en slik situasjon at de eventuelt måtte stille
til lokale regulrere kamper mot betydelige styrker.
Rikspolitiet bestod av 8 kompanier og man nådde full perso
nellmessige oppsetning 1. april 1944. Hvert kompani hadde en
samlet styrke på 160 mann. Tiltross for at de fikk en meget
grundig politiutdannelse hadde de en militrer organisasjon.
Kompaniene bestod av kompanistab, kompanitren , 3 polititrop
per og en spesialtropp. Våpen ble tilfort over tid. I januar 1944
hadde man full oppsetning på håndvåpen og lett bombekaster.
Maskingevrer og mitralj0se ble_tilfort etter norske påtrykkninger
i slutten av juli 1944. Rikspolitiet skulle vrere motorisert. Styrke
ne hadde en oppsetning på 49 pistoler, 74 maskinpistoler, 37
gevrer, 9 maskingevrer, 1 mitralj0se , 3 stk 47mm bombekaster, 1
personbil, 12 lastebiler, 6 motorsykler og 24 sykler.
Rikspolitiets utdannelse var delt opp i to linjer, kriminal- og
ordenspolitilinje. Kriminalpolitiutdannelsen ble gjennomfort
med lrerere fra den svenske Politiskolen. Det ble gjennomfort 8
kurs av tre måneders varighet. Ordenspolitiet hadde ved siden
av ren politiutdannelse også opplrering i norsk språk, skyting og
infanteritjeneste. Her hadde man også norske lrerere.
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Reservepolitiet var organisert i bataljoner og fra desember
1944 inngikk disse i gruppe-/brigaderammer. Målet var å sette
opp 12 bataljoner, men ved innmarsjen hadde man nådd 8. Dette
tiltross for at man i Sverige registrerte ca 44000 norske flyktning
er, hvorav ca 32000 var menn. Av disse ble ca 12000 benyttet i
politistyrkene. Mange dimiterte som uskikket til tjeneste eller av
disiplinrere årsaker, og noen rnmte.
Reservepolitibataljonene bestod av bataljonstab, stabskompa
ni, st0ttekompani og 3 gevrerkompanier. 2 bataljoner var oppsatt
etter biloppsetningsplan og de 0vrige 6 etter kjerreoppsetnings
plan. I de f0rste hadde de diverse motorkj0ret0y som transport
middel, og i kjerreoppsetningen en kombinasjon av hester og
kj0ret0y. Mannskapstyrken var forskjellig i de to bataljonstyp
ene, da hestetjenesten krevde st0rre ressurser enn biloppset
ningen. Den svenske regjering tillot i starten kun våpen i fire av
de norske leirene. Etter gjentatte norske henvendelser fikk man
i november 1944 tilgang til våpen i alle de norske leirene. Proble
met var fortsatt materiell til spesialtroppene, og etter ytterligere
norske henvendelser ble dette tilgjengelig i januar 1945. Når det
gjelder personell, våpen og transportmiddel var oppsetningene
på bataljonstypene:
Sum personell:

Materiell

Gevrer m/38
Gevrer m/41
Pistol m/40
Maskinpistol m/37-39
Maskingevrer m/37
Mitralj0se m/42
20 mm Automatkanon
37 mm Panservernkanon
47 mm Bombekaster
80 mm Bombekaster
Personbil
Lastebil
Motorsykkel
Sykkel
Hest

727

Biloppsetning
386
9
153
129
32
12
2
1
9

3
2
32
15
91
0

777

Kjerreoppsetning
433
9
156
129
32
12
2
1
9
3
2
13
15
102
81
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På bakgrunn av den store befalsmangelen som rådde i Reserve
politiet h0sten 1943, ble det drevet mange korte og i.ntensive
befalskurs. I l0pet av h0sten 1944 dekket man befalsbehovet. Alt
befal som skulle tjenestegj0re på troppsnivå, gjennomfort A
kurs. Kurset omfattet blant annet taktikk, våpenlrere og enklere
feltarbeid. Underoffiserene gjennomforte i tillegg et B-kurs hvor
man foruten taktikk, la vekt på ledelse, da dette var utvalgte
menige. Videre ga man befal spesialistutdannelse for å kunne
fylle spesialstillingene i bataljonene. Vinteren 1945 ble befal i
gruppestabene gitt utdannelse i stabstjeneste.
Mannskapsutdannelsen ble drevet etter en tredeling i Re
servepolitiet. I de "forberedende leirene" skulle det drives opp
lrering i grunnleggende disipliner. Deretter reiste man til en av
"skyteleirene", men problemet var at kun en tredjedel av styrken
fikk brere våpen. Dette forsinket utdannelsen, da man bare rakk
å gjennomfore de grunnleggende skyte0velser. Tilslutt skulle
man flytte til "leir for etterutdannelse". Her skulle det bygges
videre på de to tidligere perioder samt drives noe politi
utdannelse. Dette system med flytting fra leir til leir kostet den
norske stat mye penger. Det var tungrodd og skapte mye d0dtid.
I l0pet av h0sten 1944 opph0rte denne tredelingen, og man fikk
tillatelse til å drive all utdannelse i den enkelte bataljons opp
setningsleir. Utdannelsen ble nå mer effektiv og hver bataljon
fikk sine spesialister. Det ble mulig å drive 0velser i bataljons
forband. Utviklingen gikk videre, og i desember 1944 gjennom
forte man en stor 0velse i Dalarna. Her ble gruppestaben for
forste gang evd. I april 1945 ble det arrangert en st0rre 0velse i
Hälsingland. 0velsene ble en god test på den norske soldats
motivasjon og dyktighet. Den svenske forsvarsstaben var meget
godt forn0yd med de norske styrkene.
I starten var det mange svenske instrukt0rer i Reservepolitiet.
Disse ledet utdannelsen i materiellkjennskap og skyting. Dette
ble etterhvert overtatt av norske instrukt0rer. I l0pet av 1944
kom den svenske försvarsstaben mere med i utdannelsen av de
norske styrkene. Dette medforte at svenske offiserer fungerte
som konsulenter for de norske bataljonssjefene. Forsvarsstaben
arrangerte begge stornvelsene vinteren 1944-45 samt stabskurset.
Sanitetsutdannelsen ble hele tiden drevet av norske leger og
medisinstudenter.Norske instrukt0rer fra England arrangert
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mine- og stridskurs. De hadde god kjennskap til tyske miner og
tysk taktikk.
.
De norske politistyrkene var organisert, utrustet og utdannet
slik at de var i stand til å gjennomf0re de mål og oppgaver som
var fastsatt. Etter min oppfatning var de derimot ikke feltdyktige
nok til å delta i regulrere kamper. Grunnen til det er deres mangel
på artilleri-, bombekaster- og panservernressurser samt mangel
på oppklaringsenheter.
Det er imponerende å se hva man ved felles norske og svenske
anstrengelser oppnådde med de norske politistyrkene. Det fak
tum at man på svensk n0ytral mark klarte å sette opp og utdanne
ca 12000 norske soldater, var enestående. Dette arbeidet er et
eksempel på hva som kan oppnås når enkeltmennesker går inn
for en sak med optimisme, tro og begeistring, og samtidig er i
stand til å "selge" sin overbevisning til andre.
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Militärteknologiskt samarbete
och köp från utlandet
Henrik Nerpin

Inledning *>
Den snabba teknikutvecklingen under efterkrigsperioden har
lett till att utveckling av kvalificerade vapensystem idag är
mycket kostsamt. Ett sätt att kompensera för detta är tillverk
ning i större serier, vilket medför att utvecklingskostnaderna
kan slås ut över ett större antal tillverkade enheter. Av den
anledningen har det framför allt i Västeuropa under de senast 20
åren blivit vanligt att bl a flygplan, helikoptrar och robotar
utvecklas som internationella samarbetsprojekt. 1 Det har t o m
bildats en speciell organisation, Independent European Pro
gramme Group (IEPG), för att driva samarbetsfrågor inom för
svarsmaterielområdet i Europa. 2 Inom den internationella för
svarsindustrin pågår också en omfattande omstrukturering, vil
ken kommer att leda till färre men större industriella enheter
med bredare teknikinnehåll och därutöver utpräglade nischfö
retag. 3
De senaste tre årens utveckling inom Östeuropa har lett till en
minskad efterfrågan på vapen bland NATO-länderna. Samtidigt
börjar nu också en stor mängd billiga vapen av ryskt eller annat
östeuropeiskt ursprung bli tillgänglig på den internationella
vapenmarknaden. Dessa samverkande faktorer har lett till att
det idag för krigsmateriel råder något av en köparens marknad.
Det alliansfria Sverige har hittills i endast mycket begränsad
omfattning deltagit i internationella samarbetsprojekt inom vaUppsatsen är skriven 1992.
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pentillverkning. Importandelen har också varit låg. Det svenska
försvaret har i stället köpt huvuddelen av sin materiel från
inhemska tillverkare. Idag råder det dock, pga omvälvningarna
inom Europa en situation, då även de mest grundläggande
delarna av Sveriges säkerhetspolitik är under omprövning. Det
gäller även frågor om det svenska försvarets materielanskaff
ning, utländskt ägande i svensk försvarsindustri och svenskt
deltagande i internationella samarbetsprojekt.
Mot bakgrunJ av dessa kommande förändringar kan det vara
intressant att blicka bakåt och studera svensk vapenimport och
deltagande i internationella samarbetsprojekt sedan andra världs
kriget.
Ett stort antal böcker och tidningsartiklar har skrivits om
svensk vapenexport. Den svenska vapenimporten däremot är ett
föga behandlat ämne. Det saknas t.ex. sammanställningar över
svensk vapenimport efter 1945.4 På Militärhögskolan (MHS) har
det dock gjorts ett antal enskilda utredningar om import av
enstaka vapensystem, däribland jaktplanet Hawker Hunter G 34),
stridsvagnen Centurion och luftvärnsroboten 68 Bloodhound.
Importen av helikoptrar till det svenska försvaret har behandlats
i en enskild utredning samt i en uppsats från Militärhistoriska
avdelningen (MHA). Även samarbete med utlandet har behandlats
i ett par utredningar på MHS. En utredning har gjorts om Sveriges
samarbete med Frankrike och en om FFV:s utlandssamarbete.5
Här avses att ge en övergripande bild av svensk vapenimport
och militärteknologiskt samarbete med utlandet efter 1945, samt
närmare studera ytterligare ett antal importerade vapensystem.
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Importerade system och gemen
samma utvecklingsprojekt
Definitioner av begrepp
För tydlighetens skull definieras här några av de begrepp som
används i det följande.
System:

Ett antal komponenter som tillsammans bygger upp
en fungerande helhet, t ex i ett vapensystem.

Svenskt system:

System med en svensk huvudleverantör.

Utländskt system: System med en utländsk huvudleverantör.
Samarbetsprojekt: Samarbete mellan två eller flera parter för utveckling
och tillverkning av t ex ett vapensystem.
Militärteknologisk Samarbete för gemensam utveckling av militära system
eller utbyte av teknisk information för militärt bruk.
samverkan:
Know-how:

Kunnande och erfarenhet som rör metoder och arbets
sätt inom en industrigren eller dylikt.6

Offset:

. De krav på t ex licenstillverkning, lokal tillverkning
eller motköp som köparen ställer i samband med för
svarsmaterielupphandling.7

Relaterad offset:

Offsetaktiviteten har ett "fysiskt" samband med den
köpta produkten, tex licenstillverkning.8

Orelaterad offset:

Offsetaktiviteten har inget "fysiskt" samband med
den köpta produkten.9

Motköp:

Den ursprunglige säljaren köper varor av den ursprung
lige köparen i utbyte mot att få sälja sina varor eller
tjänster. 10

Den svenska
profilen:

De specifika förhållanden som särpräglar den svenska
försvarsmakten, t ex värnplikts- och mobiliserings
systemet, stort inslag av svensktillverkad materiel,
bred pansarvärnsförmåga, svensk terräng, klimat,
ekonomi, alliansfrihet och hotbild.11
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Svensk försvarsm�terielanskaffning efter 1945
I detta avsnitt ges en översiktlig bild av materielanskaffningen
till det svenska försvaret under efterkrigsperioden, särskilt med
avseende på fördelningen mellan inhemsk tillverkning respekti
ve import. Angivna procenttal syftar på andelarna i kostnads
term.er. Pga tillgången på källmaterial koncentreras studien till
perioden 1965-1990.
Under andra världskriget var importandelen av anskaffad
krigsmateriel ca 13%,12 under 1950- och början på 60-talet sjönk
andelen till ca 10%. Importandelen steg sedan kraftigt och är
1968 mer än 20%. Under 1970-talet var enligt en bedömning mer
än 33% av anskaffad försvarsmateriel importerad. 13 Importan
delen under 1980-talet bedöms ha varit ca 30%. 14
Den ökande importandelen kan endast delvis förklaras av en
större andel utländska system i det svenska försvaret. I stället
beror ökningen till största delen på den allt högre andelen
utländska komponenter i de svensktillverkade vapensystemen.
Denna andel kan, som senare skall visas, vara av en avsevärd
storleksordning, särskilt vad gäller elektronikkomponenterna i
tekniskt högkvalificerade system såsom robotar, flygplan, radar
och kommunikationssystem.
I Försvarets Materielverks (FMV) leverantörsstatistik döljs
denna indirekta import i leveranserna från de svenska försvars
materieltillverkarna varför den svenska andelen förefaller vara
betydligt högre.
Följande tabell (tabell 1) och diagram (diagram 1) visar hur
utbetalningarna från FMV har fördelats mellan svenska och
utländska tillverkare under perioden 1972-1991. 15 I årsskrifterna
från FMV före 1972 redovisas ej den utländska andelen separat
utan ingår i kategorin "övriga leverantörer".
Som synes är den svenska andelen här helt dominerande och
ligger konstant på ca 90%. Ett så högt procenttal är emellertid
missvisande, då det ej tar hänsyn till den indirekta importen i
form av utländska komponenter i materiel levererad av svenska
företag. Längre fram kommer att ges exempel på hur hög denna
utländska komponentandeli svensktillverkade system kan vara.
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Tabell 1. FMV:s leverantörsstatistik

Utbetalda belopp till leverantörer budgetåren 1972/73-1990/93
Budgetår
72/73
73/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80
80/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91

Belopp i milj svenska kronor
Totalt
Utl tillv
Sv tillv
130
159
139
347
163
325
515
592
876
920
661
692
1.292
761
835
1.295
927
1.684
1.498

2.492
2.719
2.994
2.828
3.318
3.741
4.451
5.791
6.490
6.851
7.684
6.636
7.019
10.129
10.660
10.941
12.043
12.195
13.671

2.622
2.878
3.133
3.175
3.481
4.066
4.966
6.383
7.365
7.772
8.345
7.327
8.311
10.891
11.495
12.235
12.971
13.879
15.169

Svensk
andel

Utländsk
andel

95%
94%
96%
89%
95%
92%
90%
91%
88%
88%
92%
91%
84%
93%
93%
89%
93%
88%
90%

5%
6%
4%
11%
5%
8%
10%
9%
12%
12%
8%
9%
16%
7%
7%
11%
7%
12%
10%

Diagram 1.
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Den importerade materielens ursprung under perioden 19651990 redovisas i två tabeller (tabell 2 och 3) och två diagram
( diagram 2 och 3). Statistiken för perioden 1986-90 är utförligare
redovisad än för 1965-85, beroende på att en mer detaljerad källa
fanns tillgänglig för de sista fem åren. 16
Tabell 2. Svensk försvarsmaterielimport åren 1965-1985
fördelad på exportland
Exportland

Frankrike
Italien
Storbritannier
USA
Västtyskland
Övriga
Summa

Import i miljoner DS-dollar

1965-1974

1975-1979

1981-1985

Totalt Andel

summa ande1 summa ande1 summa anae1
0%
5 2%
5 1%
0

0
18
80
14
18
130

0%
14%
62%
11%
100%
100%

0 0%
10 4%
140 57%
0 0%
90 37%
245 100%

5 1%
100 22%
300 67%
0 0%
40 9%
450 100%

Diagram 2. Försvarsmaterielimportandelar 1965-1985
FRA

VTY

USA
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10 1%
5 1%
128 16%
520 63%
14 2%
148 18%
825 100%

Tabell 3. Svensk försvarsmaterielimport åren 1986-1990
fördelad på exportland
Exportland

Import i miljoner svenska kronor
1986

Totalt Andel

1987 1988 1989 1990

0
0,4
1,1
0
0
Australien
3,5
1,8
5,1
8,3
6,9
Belgien
1,7
9,5
32,1 10,2
5,5
Canada
15 12,6 16,2 25,9
9,4
Danmark
37,4 33,5 15,7 42,3 84,7
Finland
103,2 115,7 236,2
129 158,5
Frankrike
3,1
7,2
1,1
0,1
7,3
Israel
8,8 28,6
9,9 16,9
4
Italien
0
4,4
0
2,5
1,9
Japan
1,5
5,8
5,7 68,3
11
Nederländerna
52 93,4 77,9
78,9 78,9
Norge
0,7
5,1 18,7
5,6 28,3
Schweiz
0
0
0
9,5
0
Singapore
0
0,8
0
0,2
45,4
Spanien
132,3 121,4 169,9 152,9 224,8
Storbritannien
397 434,4 351 515,4 665,6
USA
160,9 258,5 201,9 280,5 173,1
Västtyskland
2,5 12,6 34,3
10,8 16,6
Österrike
1038,4
1133,1
1153,1
1303,8 1492,9
Summa

1,5

0%

25,6
59
79,1
213,6
742,6
18,8
68,2
8,8
92,3
381,1
58,4
9,5
46,4
801,3
2363,4
1074,9
76,8
6121,3

0%
1%
1%
3%
12%
0%
1%
0%
2%
6%
1%
0%
1%
13%
39%
18%
1%
100%

USA har som framgår av den redovisade statistiken alltid varit
den i särklass största exportören till Sverige. Under 1965-1990
har mer än hälften av den totala importen kommit från USA.
Även Frankrike, Storbritannien och Västtyskland har varit stora
exportörer till Sverige. Att beakta är dock att det även i produk
ter från dessa NATO-länder finns ett stort inslag av komponen
ter från USA. Någon import från Sovjetunionen eller andra
Warszawapaktsländer har inte förekommit. Den förändring av
importens ursprungsländer som enligt ovanstående diagram
tycks ske 1986-90 beror snarare på att där en annan källa använts
än för perioden 1965-85.
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Diagram 3. Försvarsmaterielimportandelar 1986-1990
FIN

ÖVR
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VTY

GBR
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Utländska komponenter i svenska vapen·
Inslaget av utländska komponenter i svenska industriprodukter
är stort. Som exempel kan tas bilindustrin. I en personbil från
Volvo är endast 31 % av komponenterna svensktillverkade. Mot
svarande siffra för en SAAB är 42%. 17 Orsakerna till detta är i
huvudsak rent ekonomiska. De svenska företagen måste av
konkurrensskäl som regel utnyttja den legotillverkare som pro
ducerar den bästa komponenten till det lägsta priset. Volvo och
SAAB väljer därför i praktiken ofta att köpa komponenter från
utländska tillverkare, t ex i Tyskland, England och Frankrike. Då
dessa tillverkare som regel är underleverantörer även till andra,
betydligt större europeiska biltillverkare konkurrerar de ut de
svenska alternativen.
För tekniskt högkvalificerad materiel tillkommer också det
faktum att vissa nödvändiga komponenter bara tillverkas i ett
fåtal länder. Detta gäller speciellt för datorer och elektronik, där
företag i USA och Japan har en dominerande ställning på världs
marknaden. Dessa länder ser också av konkurrensskäl ogärna
att denna kompetens sprids.
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För komponenter som kan utnyttjas i militära system tillkom
mer också den säkerhetspolitiska aspekten. USA har t ex alltid
strävat efter att genom embargon noga reglera sin export av
högteknologi för att undvika att den skall komma Sovjetunionen
till del.
Det som ovan sagts om stort utländskt komponentinslag gäl
ler i hög grad även svensktillverkad krigsmateriel. Som exempel
visas nedan inslaget av utländsk elektronik i två välkända pro
dukter från svensk försvarsindustri. Procentangivelserna avser
komponenterna värdemässiga andel av priset för den färdiga
· produkten. 18
Pansarvärnsrobotsystem 56 BILL (BOFORS AB)

Siktet:
ursprungsland
Sverige
Europa
USA

Roboten:
ursprungsland
Sverige
Europa
USA

%

10
30
60

%

30
30
40

Luftvärnsspaningsradar PS 70 (Ericsson Radar Systems AB)

För högfrekvensgenerator, sändare, mottagare och signal
behandlare totalt:
ursprU;ngsland %
Sverige
Europa
USA

0-3
5-20
80-85

Det utländska, framför allt det amerikanska, inslaget vad gäller
elektronikkomponenter kan som synes vara mycket stort.
Ett annat exempel på det höga utländska inslaget är flygplanet
JAS 39 Gripen. Det består till ca 28% av amerikanska komponen
ter, i huvudsak i motor och styrsystem. 19 I JAS är vidare bränsle
systemet franskt, hydralpumparna tyska samt förarstol och plex195

iglashuv engelska. 20 Totalt är ca 50% av delarna i JAS icke
svensktillverkade. Detta är en ungefär dubbelt så stor utländsk
komponentandel som varit fallet i tidigare svensktillverkade
stridsflygplan. 21

Samarbetsavtal med utlandet
Samarbetsavtal mellan regeringar

Sveriges regering har ända sedan 1950-talet genom avtal försökt
förbättra förutsättningarna för militärindustriellt samarbete med
utlandet. Avtalen har berört frågor som utbyte av hemlig mili
tärteknisk information samt militär forskning och utveckling. 22
För att minska risken att information, kunskap och materiel
skall spridas till obehöriga har samarbete som inbegriper fler än
två länder undvikits. Unde:t: 1960-talet pågick samarbete med
Frankrike inom robot och radarutveckling. 23 Under 1970- och 80talen skedde visst samarbete med Norge, Danmark och Schweiz.
Detta samarbete resulterade i några gemensamma utvecklings
projekt, nämligen sjömålsroboten Pingvin (Norge), luftvärns
roboten RBS 70 (Schweiz) och torped 61/614 (Norge och Dan
mark).24
Nedan redovisas en sammanställning av "Sveriges överens
kommelser med främmande makt" (SÖ) 1952-1990 avseende
utbyte av hemlig teknisk information av militär betydelse inklu
sive militärindustriellt samarbete. 25
Avtal med
regeringen i

Datum

Anmärkning

USA

1952-06-30
och 07-01

USA
USA
USA
USA

1962-10-04
1964-11-17
1981-12-23
1987-06-11
och 07-16
1966-07-29
och 08-04
1967-10-26

Möjliggjorde svenska militära inköp
direkt från den amerikanska regeringen
av bl a radarmateriel. Tillåter gemen
samma inköp.
Patentöverenskommelse
Patentöverenskommelse
Ersätter ett tidigare avtal.
Samarbete inom försvarsmaterielupp
handling.
Militärtekniskt samarbete (troligen i
samband med utvecklingen av rb 70).
Utbyte av uppfinningar och teknisk in
formation.

Schweiz
Storbritannien
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Norge

1969-05-19

Västtyskland
Danmark

1969-l2-01
1970-09-11

Frankrike

Belgien

1973-10-22
1973-10-26
1984-03-15
1974-06-06
1975-02-03
1975-02-26
1981-09-28

Holland
Spanien
Australien
Singapore

1984-10-29
1985-07-08
1985-08-14
1986-06-14

Österrike
Canada

Skapade möjligheter till gemensam
anskaffning (troligen i samband med
svenska marinens köp av sjömålsroboten Pingvin).
Sekretesskydd och informationutbyte
Skatfade möjlighet till gemensam anska fning (troligen i samband med marinens modernisering av kortvågsmateriel).
Sekretesskydd och informationsutbyte

--- ----- --Il
Il

Sekretesskydd och informationutbyte
Skapade möjlighet till gemensam
anskaffning.
Militärtekniskt samarbete (troligen i
samband med svenska armens köp av
den belgiska automatkarbinen FNC).
Sekretesskydd
Militära projekt
Sekretesskydd
Sekretesskydd

Samarbetsavtal mellan företag
Under perioden 1953-1986 träffade svenska försvarsindustri
företag totalt 59 överenskommelser om samarbete med utländs
ka företag. Detta samarbete har inte bara avsett leveranser till
det svenska försvaret. I många fall har avtalen i stället syftat till
att underlätta svensk vapenexport eller licenstillverkning i utlandet.26
I statistiken nedan är företagen indelade i tre grupper efter
vilken typ av krigsmateriel de huvudsakligen tillverkar. Med
"vapenbärare" avses stridsflygplan, örlogsfartyg, bandfordon
och stridsfordon mm. Avtalens ingångsår framgår av tabell 4.
Som framgår av tabell 4 svarade gruppen vapen och ammuni
tion för de flesta överenskommelserna, ca 80 %. Omfattningen
var under lång tid mycket blygsam. Under hela perioden 19531978 tecknades endast tre avtal.
Under mitten av 1980-talet skedde sedan en kraftig ökning.
Hela 73 % av avtalen tecknades 1984-86. En stor del av denna
ökning berodde på det då påbörjade JAS-projektet. SAAB-Scanias
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Tabell 4. Antal samarbetsöverenskommelser mellan svenska och
utländska försvarsindustrier för verksamhet som startar år:
Företagsgrupp 1953-78 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 S:a
Vapen och
2
2 15
5 15 47
1
4
3
ammunition
7
1
1
1
1
3
Vapenbärare
Försvars1
1
1
1
1
5
elektronik
0
7 17 59
5
4 19
1
3
3
Summa

flygdivision räknar med att det utländska samarbetet medför
besparingar i JAS-projektet på uppemot 40% av de totala kostna
derna.
Tabell 5 visar hur samarbetsöverenskommelserna varit förde
lade mellan olika länder och företagsgrupper.
Tabell 5. Antal överenskommelser (1953-1986) med resp länder
Land

Vapen och
ammunition

USA
Storbritannien
Västtyskland
Norge
Italien
Schweiz
Frankrike
Holland
Canada
Singapore
Danmark
Finland
Spanien
Brasilien
Malaysia
Australien

10
3
9

Summa

48
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5

Vapen- Försvarsbärare elektronik
2

1

2

5

1

Samtliga
13
10
9
6
4

4
3
3
3

3
3
3

2

2
2

2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
7

6

61

Som framgår av tabell 5 har de flesta samarbetsöverenskommel
ser ingåtts med företag i USA, Storbritannien, Västtyskland och
Norge. Detta kan förklaras av det stora importinslaget från USA
och Storbritannien samt en viss samarbetsverksamhet med Nar
ge under den aktuella perioden. Samarbete med den danska och
finska försvarsindustrin har inte varit lika vanligt.
På försvarselektroniksidan har däremot de stränga amerikans
ka embargoreglerna försvårat samarbetet med amerikanska fö
retag. Här har istället samarbete med brittiska företag varit det
vanligast förekommande.
Vilken typ av samarbete de ingångna avtalen har syftat till
framgår av tabell 6.
Tabell 6. Antal överenskommelser (1953-1986) som omfattar:
Företagsgrupp

Tillverk- Marknads- Utveckling
föring
ning

Vapen och ammunition
Vapenbärare
Försvarselektronik
Summa

31
4
4
39

28
5
4
37

39
4
5
48

Övrigt

3
3

Samtliga

47
7
5
59

Som framgår av tabellen har det vanligaste syftet med avtalen
varit en gemensam produktutveckling. Även överenskommel
ser om gemensam tillverkning och marknadsföring har varit
vanliga. Många av avtalen har haft kombinerade syften enligt
ovan, t ex gemensam tillverkning och marknadsföring.
Några exempel på produkter som ingått i samarbetet mellan
svenska och utländska företag är:
- vapenhuv med automatkanon för stridsfordon,
- pansarvärnssystem för helikoptrar,
- laserriktinstrument,
- flygmotor för JAS,
- katapultstol för JAS och
- radarutrustning för JAS.
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Nedanstående tabell visar var det överenskomna samarbetet
skulle ske.
Tabell 7. Antal överenskommelser (1953-1986) som avser
verksamhet i:
Företagsgrupp

Sverige

Andra
landet

Vapen och ammunition
Vapenbärare
Försvarselektronik

33
3

Summa

41

42
7
5
54

5

Övriga
länder

Samtliga

2

49
5
5

2

59

Vanligast förekommande har varit att det överenskomna ge
mensamma arbetet skulle genomföras hos det samarbetande
utländska företaget. I många fall skulle samarbetet ske i båda
länderna. Varaktigheten för avtalen har varierat kraftigt. Många
avtal har gällt tillsvidare med automatiska förlängningar på ett
eller två år. Andra avtal har haft en begränsad giltighetstid på
fem, tio eller minst 15 år.
Orsakerna till det ökade samarbetet har varit flera. Bl a med
för de snabbt stigande tekniska kraven inom krigsmaterieltill
verkningen allt högre utvecklingskostnader. Samarbete ökar
också ofta möjligheterna till försäljning på bägge parternas hem
mamarknade,;.
En annan orsak är FMV:s ändrade principer för inköpsarbetet.
Tidigare har FMV som regel själv haft systemansvaret, även för
många delsystem. Materielen utvecklades på uppdrag av FMV i en del fall av utländska industrier - och importerades sedan för
sammansättning tillsammans med svenska delar hos svenska
tillverkare. Numera lägger FMV i större· utsträckning ansvaret
för hela systemsammanhållningen på företagen. Ett exempel på
att detta är att IG JAS har systemansvar för hela JAS-projektet.
Det utökade leverantörsansvaret innebär att de svenska till
verkarna nu i stor omfattning själva organiserar samarbetet med
andra företag, även utländska sådana. I några fall ligger hela
ansvaret för delsystem på utländska företag.
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Generella drag
Det svenska försvaret har av tradition en mycket hög grad av
inhemsk materielförsörjning. Under efterkrigsperioden har en
ligt FMV:s statistik endast ca 10 % av materielen varit levererad
av utländska tillverkare. Med hänsyn tagen till den stora utländ
ska komponentandelen, framför allt vad gäller elektronik, i även
de svensktillverkade systemen torde förhållandet 30 % import
och 70 % inhemsk tillverkning ge en mera riktig bild av verklig
heten. 27
Som jämförelse visas här importandelarna för krigsmateriel
hos några andra alliansfri.a länder i Europa. I Schweiz var im
portandelen under början på SO-talet ca 30 %. 28 I Österrike under
perioden 1973-1985 i genomsnitt 35 %. 29
Finland har under efterkrigsperioden eftersträvat en fördel
ning mellan leverantörer som inneburit 1/3 från Finland, 1/3
från öststaterna och 1/3 från västmakterna. 30
I NATO-landet Norge däremot är förhållandet närmast det
omvända. Hela 70 % av den norska försvarsmaterielen är impor
terad.31
Inslaget av importerad eller gemensamutvecklad materiel
inom·det svenska försvaret varierar dock kraftigt mellan olika
områden. Områden med stort inslag av importerad eller gemen
samt utvecklad materiel är:32
- jaktrobotar,
- finkalibriga vapen från 1965 (dock stort inslag av licenstillverkning)�
- helikoptrar,
- flygplan utom stridsflygplan och
- luftvärnsrobotar föie 1970.

Områden med i huvudsak svensktillverkad materiel är:
- stridsflygplan,
- attackrobotar (undantaget rb 75 MAVERICK),
- stridsfordon (undantaget stridsvagn Centurion),
- övriga band och hjulfordon,
- artilleripjäser (undantaget 15,5 cm haub F),
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- luftvärnskanoner,
- lätta pansarvärnsvapen,
- ammunition, minor och sprängmedel,
- krigsfartyg (undantaget patrullbåt typ Hugin) och
- torpeder.

Områden med en efterhand ökad svensk andel är:
- pansarvärnsrobotar,
- luftvärnsrobotar och
- radarstationer.

Under andra världskriget var den svenska försvarsindustrin
relativt isolerad från den snabba teknikutveckling som skedde
hos de krigförande parterna. En stark drivkraft för det tidiga
samarbetet med utländsk vapenindustri var därför att få tillgång
till know-how inom den modernaste militära tekniken. 33 Under
1950- och 60-talen köpte Sverige robotar och radarstationer från
utlandet. Efterhand som den svenska försvarsindustrin skaffade
sig kompetensen att tillverka även sådan högkvalificerad mate
riel har det svenska inslaget blivit dominerande även där. Det
utländska, framför allt amerikanska, inslaget på elektronikkom
ponentsidan har dock över hela tidsperioden varit högt.
Det motsatta förhållandet har kunnat ses inom området finka
libriga vapen. Dagens moderna automatkarbiner och kulsprutor
(Ak 4, Ak 5 och ksp 58) är alla av utländskt ursprung. Dock är de
modifierade och till största delen licenstillverkade i Sverige.
Motivet för detta torde främst vara ekonomiskt. Det blir helt
enkelt för dyrt att utveckla ett nytt eldhandvapen för en så liten
marknad som det svenska försvaret. Kombinationen av en strikt
svensk vapenexportpolitik och ett redan stort utbud av eldhand
vapen på den internationella marknaden har omöjliggjort en
eventuell export. Troligen har det också ej ansetts prioriterat att
bibehålla en svensk utvecklingspotential för finkalibriga vapen
jämfört med att behålla kompetensen för utveckling av mera
kvalificerade system t ex robotar.
Det svenska deltagandet i internationella samarbetsprojekt
har hittills varit mycket litet. På grund av alliansfriheten har
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Sverige ej deltagit i det bland Västeuropas NATO-länder allt
vanligare samarbetet inom utveckling och produktion av flyg
plan, helikoptrar och robotar. Det samarbete som har förekom
mit har främst gällt materiel till flygvapnet och marinen. Samar
betspartner har varit enstaka länder inom NATO, t ex Frankrike
(robot och radarutveckning) och USA (flygmotor och robotut
veckling).
Här kan idag mot bakgrund av det förändrade säkerhetspoli
tiska läget i Europa och försvarsindustriernas ekonomiska situ
ation skönjas en viss förändring. Sverige är idag, också vad
gäller armemateriel, involverat i ett par bilaterala samarbetspro
jekt. Dessa projekt är utveckling av hårdmålsgranaten BONUS
tillsammans med Frankrike och artillerilokaliseringsradarn
ARTUR tillsammans med Norge. 34

Slutsatser

Under efterkrigsperioden har den svenska andelen (ca 70 %) av
försvarets materielförsörjning varit dominerande, särskilt vad
avser armemateriel (ca 80 %). Inom flyg- och robotmateriel har
däremot importandelen varit markant högre (>50 %), Den im
porterade materielen har främst kommit från USA eller andra
NATO-länder. Ingen import har skett från Warszawapaktslän
derna.
Efterhand som svensk försvarsindustri har skaffat sig den
nödvändiga kompetensen har den inhemska andelen ökat, även
beträffande tekniskt högkvalificerade system som robotar och
radarstationer.
Inom vissa mindre kvalificerade materielområden, såsom
eldhandvapen och kulsprutor, har Sverige efterhand övergivet
inhemsk utveckling för att i stället modifiera och licenstillverka
utländska konstruktioner. Motivet för detta torde ha varit både
ekonomiskt, och att den svenska försvarsindustrins utvecklings
resurser skulle kunna satsas på mer avancerade system, t ex
robotar.
Under efterkrigsperioden har inslaget av datorer och elektro
nik i alla militära materielsystem ökat explosionsartat. Eftersom
svensk industri har en begränsad kompetens att utveckla och
tillverka komponenter inom detta område, har det utländska
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inslaget i svensktillverkade system efterhand tilltagit. Denna
utveckling har medfört att det svenska försvarets beroende av
leveranser från utländsk industri efterhand har blivit allt större.
I dag är svensk tillverkning av t ex robotar, flygplan och radar
utrustning inte möjlig utan komponentleveranser från främst
USA.
Den idag rådande politiska och ekonomiska situationen i
Europa både möjliggör och framtvingar ett ökat svenskt militär
teknologiskt samarbete med andra länder.

Studium av vissa projekt
Val av projekt med motivering
Jag har valt att särskilt studera tre system inom flyg- och robot
området, nämligen licenstillverkning av flygmotorer, kustrobot
17 och bombkapsel m/90. Motiven till detta val är flera. Import
och internationellt samarbete har under den aktuella perioden
varit särskilt vanligt inom just dessa områden. De tre projekten
visar på olika typer av samarbete, import och licenstillverkning.
Ett val av nyligen anskaffade projekt underlättar faktainsam
lingen. Jag har också undvikit att välja system som redan har
behandlats i andra enskilda utredningar på MHS.
Licenstillverkning av flygmotorer har valts eftersom det, ända
sedan 1930-talet, med få undantag har varit den genomgående
formen för anskaffning av flygmotorer till svensktillverkade
stridsflygplan.
Kustrobot 17 har valts som ett exempel på import av ett
utländskt vapensystem. Detta robotsystem har sedan anpassats
och modifierats av svensk försvarsindustri för ett helt nytt an
vändningsområde än det ursprungligen konstruerats för.
Bombkapsel m/90 har valts för den ovanliga anskaffningsfor
mens skull, nämligen att ett utvecklingsuppdrag av ett nytt
vapensystem ges till en utländsk tillverkare. Sverige ser också ut
att bli det första landet i världen att ha en friflygande bombkap
sel i operativt bruk.35
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Svensk licenstillverkning av jetmotorer
Beskrivning av flygmotorerna RMl - RM12
Nedanstående tabell utgör en översikt av licenstillverkningen
av jetmotorer till SAAB:s stridsflygplan efter 1945. 36
Tabell 8

SAAS21

J21R,
A21R

TUNNAN

J29A
J29B
S29C
J29D
J29E
J29 F

LANSEN

A32A
S32C
J32B

DeHavilland
GBR
RM1 (ej
llcenstlllll) GOBLINIl resp 1ll
och RM1A

14,7

GBR

22,3

RM2A

'

.
.

DeHallilland
G HOSTDG T3

RM2Bmed
EB K

RM5
RM6

J32D(mod B) RM6A

målfpl

DRAKEN

.
.

GBR
Rolls Royce
AVON100
Rolls Royce
AVON200
AVON200 Mk47A

SK60A
SK60B
SK60C

RM9B(ej

106XT

VIGGEN

1963-74

4601ol

Åvenpå
e rt

64,0
64,0

1978-

Rolls Royce AVON GBR
200Mk4BA

62,2

Rolls Royce AVON GBR
200Mk60

76,0

Turborooca

FRA

2X
7,3

ej licensGeneral Electrio
lillllerkade, J-85-17

USA

2X
12,8

AJ37
SK37
SH/SF37
JA37

RM8A

Pratt & Whltney
JTeD-22

USA

117,6

RMBB

JT80•22A

USA

1250

JAS39

RM12

General Eleclrlo
F404J F1J1

USA

80,0

GRIPEN

1961-74

1978•·

llc�nslll�.J Aubisque

Il

861 tot

IIIIFV

1955-76
1965-78
1968-

43,2

F35/RF35
TF351XS35

SAAS105

1949-56

27,5

J32E (mod B) RM6A
motmede I
RM68
J35A
J35B
SK35C
RM6C
J350
S35E
J35F
•,
J35J (mod F)

60 tol

542 tot

1958-·
1958
1959
1962··
1981
1983
1964 -1991··

20+20
12+12
148 tot

Export
Ex rt
1967··

tlllFV

tillFV

Export
329 tot

30t110

1972··
1973··
1975 - 1978-·
1994··
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Anskaffningsprocessen för flygmotorer till svensk
tillverkade stridsflygplan under efterkrigsperioden
Företagshistorik
Licenstillverkning av flygmotorer i Sverige har skett sedan 1930,
då NOHAB (Nydqvist och Holm AB) Flygmotorfabrik,startade
sin verksamhet i Trollhättan. 1941 bytte NOHAB namn till Svens
ka Flygmotor AB (SFA). Sedan 1970 ingår företaget i Volvokon
cernen under namnet Volvo Flygmotor AB (VFA).37
SAAB 21
Den första jetmotorn som licenstillverkades i Sverige var den
engelska DeHavilland GOBLIN III. Det var samma motor som
användes i flygvapnets första jetflygplan, det importerade J 28
Vampire. Motorn som i Sverige kallades RMlA monterades i det
modifierade,ursprungligen propellermotordrivna flygplanet J 21.38
Tunnan
Till SAAB:s första riktiga jetflygplan J 29 Tunnan krävdes en
större motor. För det ändamålet licenstillverkades en storebror
till GOBLIN, DeHavilland GHOST DGT 3 under namnet RM2A.
Denna motors stora diameter bidrog till att ge J 29 den karakte
ristiska form som gav flygplanet smeknamnet "den flygande
tunnan". Också denna motor användes även i ett importerat
flygplan, det engelska nattjaktplanet J 33 Venom. Inom kort
försågs RM2A med en svenskkonstruerad efterbrännkammare.
I denna version kallades motorn RM2B. Utrustad med denna
motor var J 29 ett av sin tids snabbaste och bästa jaktplan.
Lansen och Draken
I slutet på 1940- och början på SO-talet arbetade både SFA och
Stal-Laval AB (STAL) med utvecklandet av var sin jetmotor. Den
mest lovande av dessa var STAL:s motor "Dovern". De lyckade
proven med denna motor gjorde att den engelska tillverkaren
Rolls Royce gav upp sitt motstånd mot att låta Sverige licenstill
verka deras modernaste motor,"AVON". Kungliga Flygförvalt
ningen (KFF) valde då att överge det svenska alternativet till
förmån för licenstillverkning av den beprövade R & R AVON
motorn. Med detta beslut ansåg sig KFF spara i storleksordning206

en 100 miljoner kronor i utprovningskostnader. Beslutet kom
också att innebära slutet för en helsvensk utvecklingsförmåga
för jetmotorer. 39 Med dagens perspektiv vad avser kostnader
hade Sverige inte heller haft råd med en inhemsk utveckling. 40
Rolls Royce AVON-motorn i olika versioner licenstillverkades i
över tusen exemplar. Till de tidiga attack- och spaningsversio
nerna av Lansen användes motorn RMS, till de senare jaktversi
onerna de nyare motorerna RM6 och RM6A. Ytterligare modifie
ringar av denna motor, RM6B och C, användes i de olika versio
nerna av Draken. Efterbrännkammaren (EBK) i RM6 var återi
gen en helsvensk konstruktion.
Viggen
Den största och kraftigaste flygmotorn som tillverkats i Sverige
är Viggenmotorn, RM8. Här valde KFF i huvudsak mellan fyra
olika motorer, två engelska och två amerikanska:
* Rolls & Royce RB 168 "Medway"

(GBR)

* Bristol Siddeley BO 22R "Olympus"

(GBR)

* Pratt & Whitney JT4-29

(USA)

* Pratt & Whitney JT8D-22

(USA)

Viggenmotorn RM 8
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Flygförvaltningen hade alltid haft den policyn att inte välja en
motor som icke redan valts av andra köpare. Av den anledning
en föll "Medway" tidigt ur bilden. JT4 ansågs ej vara tillräckligt
avancerad för ett högprestandaflygplan som Viggen.41 Länge
favoriserades "Olympus-motorn"1 som England hade valt ut för
sitt nya högprestandaflygplan TSR 2. Det projektet lades sedan
ned 1965. Redan 1962 valde dock Sverige i stället motorn PWA
JTSD-22, en tvåaxlig turbojetmotor av dubbelströmstyp. Denna
motor ansågs bäst förena låg bränsleförbrukning med släckt
EBK med ett mycket stort dragkraftstillskott med tänd EBK.
Detta rimmade väl med de svenska kraven på Viggen som skulle
vara billig i drift och kunna operera från mycket korta start- och
landningsbanor. Nackdelen var att JTSD-22 var en hittills oprö
vad variant av den civila motorn till trafikflygplanen Boeing 727,
737 och DC 9. Att välja en civil flygmotor för bruk i ett stridsflyg
plan visade sig inte vara helt problemfritt. De stora kraven i ett
stridsflygplan på kraftiga ändringar av gaspådrag medförde att
en hel del modifieringar måste göras. Dessa var dock redan från
början medtagna i beräkningarna och utfördes av Pratt &Whit
ney. EBK och reglersystem var svenskutvecklade. Dert modifie
rade motorn, RMS, licenstillverkades av SFA för AJ 37, SK 37 och
S 37. Till jaktversionen JA 37 utvecklades en förbättrad version,
RMSB, med ny lågtryckskompressor, trestegsfläkt i stället för
tvåstegs och med en förbättrad turbin.42
Motorns kostnadsandel i ett stridsflygplan är ungefär 15-25 %.43
De sista levererade Viggenmotorerna (RMSB delserie 3) kostade
ca 10,7 miljoner kronor per styck. Prisets sammansättning var 52
% löner, 38 % materialkostnader och en fast del på 10 %. 44

Gripen
I maj 1980 beslutade Sveriges riksdag att satsa pengar på en
studie för ett nytt enhetsflygplan, JAS. För JAS studerades i
huvudsak tre olika motoralternativ:
* General Eiectric (GE) F404 (F1J1) (USA)
* Pratt & Whitney (PWA) PW1120 (USA)
* Turbo Union (TU) RB199
(Europeiskt samarbetsprojekt)
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]AS-motorn RM12

Dessa motorer var alla enmotorderivat baserade på de motorer
som valts till det amerikanska stridsflygplanen F-18, F-16 res
pektive det europeiska samarbetsprojektet MRCA TORNADO.45
Valet föll på turbofläktmotorn GE F404J som kommer att licens
tillverkas av Volvo Flygmotor (VFA) under namnet RM12. Den
na motor ansågs vara bäst ur kostnads-, tillförlitlighets- och
prestandasynpunkt. För att klara de svenska kraven behövdes
en del modifieringar göras på RM12 jämfört med orginalmotorn.
Dessa syftade till högre flygsäkerhet vid enmotorinstallation
och innebar bl a förstärkningar för att bättre klara fågelkollisio
ner.46 Modifieringarna gjordes av GE medan motorproven utför
des av VFA. RM12 fick också ökad dragkraft för att klara de
svenska prestandakraven. Den nya motorn provkördes för för
sta gången i juni 1984 och Gripen premiärflög den 9 december
1988. Serieleverans av motorerna startar under 1993.
JAS Gripen innebar ett brott i trenden mot ständigt större och
tyngre stridsflygplan. Detta medgav att JAS-motorn kunde gö
ras betydligt mindre och lättare än motorn i Viggen vilket de
monstreras av tabellen på följande sida.47
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Tabell 9
Flygplan

Motor

Motorvikt
(kg)

Dragkraft
(kN)

Dragkraft/viktförhållande

JA37
JAS39

RM8B
RM12

2220
1050

125,0
80,0

56,3 N/kg
76,2 N/kg

Vid all tidigare licenstillverkning av jetmotorer i Sverige stod
KFF eller senare FMV för licensavtalen gentemot utländska
motorfirmor och myndigheter. Nu var det för första gången
industrin, IG JAS, som var den svenska avtalsparten.48 Till moto
rerna RM6 och RMB tillverkades även komponenterna i Sverige.
Till RM12 levererades däremot värdemässigt 65 % av delarna
från General Electric. Sverige fick för RM12 betala en licenskost
nad till amerikanska myndigheter på 60 000 dollar per motor.49
I samarbetsavtalet mellan VFA och GE garanterades VFA pro
duktionen av övriga delar till motorn, s k direkt offset. Denna
garanti svarar mot 100 % av motorns tillverkningsvärde och ger
ca 300 arbetstillfällen per år. Förutom detta fördes även förhand
lingar om ytterligare affärsmöjligheter mellan GE och svensk
industri, s k indirekt offset.50 Dessa förhandlingar ledde till
utfästelser från GE om samarbete med svensk industri, vid sidan
av JAS-projektet, till ett värde av 300-400 miljoner dollar.51

Sjömålsrobot 17 HELLFIRE
Beskrivning av robot 17 systemet
Robotsystem 17 är ett lätt kustrobotsystem som anpassats och
utvecklats från ett amerikanskt helikopterburet pansarvärnsro
botsystem. Roboten, AGM-114C HELLFIRE (amerikansk origi
nalbeteckning), är utvecklad av Rockwell och Martin Marietta.
Lasern i det amerikanska systemet kommer från Hughes. Denna
pansarvärnsrobot var huvudbeväpning på de under Kuwaitkri
get 1991 så effektiva amerikanska attackhelikoptrarna, AH-64
APACHE.52 Systemet är i den svenska tillämpningen avsett att
utnyttjas i kustartilleriets amfibieförband och fasta spärrför
band.53
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Kustrobotsystem 17

En komplett eldenhet består bl a av två robotpjäser, ett antal
robotar med emballage, manöverlåda med kraftförsörjning och
en laserbelysare med kraftförsörjning. Till laserbelysaren finns
även ett IR-sikte, samma som till RBS 55 TOW, för att möjliggöra
verkan i mörker och dålig sikt. Delarna i systemet är lätt isärtag
bara i olika bördor av vilka alla utom roboten i sitt emballage (76
kg) kan bäras av en man.54
Funktionsprindp
Robotsystemet har en semiaktiv lasermålsökare. Målet belyses
av laserbelysaren med ett kodat laserljus. När roboten sedan
avfyras styrs den automatiskt mot den reflekterade laserstrål
ningen från målet. Roboten kan avfyras i 10 eller 20 elevation
beroende på eventuell terrängmask framför robotpjäsen. Avfy
ring kan ske i fyra olika skjutförfaranden med mållåsning an
tingen före avfyring eller i olika delar av banan. Genom att
laserljuset från belysaren är individuellt kodat försvåras använ
dande av motmedel. Kodningen möjliggör även att flera olika
robotar samtidigt kan bekämpa närliggande mål utan att störa
varandra. 55
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Laserbelysare RB 17.

Data laserbelysare RB 17

Data robot 17

Lasertyp: Nd:YAG
Våglängd: 1.06 mikrometer
Vikt (inkl stativ o tillbehör): 21 kg
Mätområde: 250-19995 m

Längd: 1,626 m
Vikt: 48,25 kg
Stridsdelsvikt: ca 4 kg
Hastighet: max. 450 m/ s
Räckvidd: 500-8000 m56
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Robotpjäs RB 17

Roboten drivs av en krutraketmotor i 2-3 sekunder. Under
resten av banan glidflyger roboten mot målet. Verkansdelen är
försedd med en fördröjd utlösning så att detonation sker inne i
målet. Splitter- och tryckverkan av en robotträff är tillräckligt för
att hejda små och medelstora landstigningsfartyg. Den mycket
goda precisionen i systemet möjliggör dock a tt även större fartyg
kan hejdas med en lämpligt vald riktpunkt.

Ansk�ffningsprocessen för robot 17
Bakgrund
Robot 17-systemet är det tredje exemplet på att Sverige anpassar
en utländsk robot, avsedd för ett helt annat bruk, till att bli ett
svenskt sjömålsrobotsystem. De två tidigare exemplen är bägge
från början av 60-talet. Då utvecklades, i ett samarbetsprojekt
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mellan Sverige och Frankrike, målroboten Nord Aviation CT-20
till att bli den tunga kustroboten 08. Samtidigt anskaffades, från
samma franska tillverkare, till både armen och marinen pansar
värnsroboten SS 11. I armen kallades den, med bibehållen RSV
stridsdel, pvrb 52. Den ersattes dock snabbt av den Boforstillver
kade pvrb 53 BANTAM. I sin marina tillämpning levde SS 11
kvar betydligt längre. Kustrobot 52 var försedd med en stålgra
natstridsdel. Det är denna, marinens första lätta kustrobot, som
rb 17 ersätter.57
Under många år studerade FMV möjligheterna att finna en
ersättare till rb 52. Den korta räckvidden (ca 3 km) medförde att
rb 52 ofta måste grupperas i mycket utsatta framskjutna strids
ställningar. Kravet på det nya kustrobotsystemet var en räck
vidd på minst 5, om möjligt 7 km.
Flera olika tänkbara robotsystem studerades, däribland en
vidareutveckling av den svenska luftvärnsroboten Bofors RBS
70. Mot detta system talade dock både ekonomin, tekniska osä
kerheter och tidsplanen. En realiserbarhetsstudie 1982/83 visa
de att HELLFIRE var det enda system som helt uppfyllde de
obligatoriska kraven ("skallkraven") i den "Taktiska Tekniska
och Ekonomiska Målsättningen" (TTEM). HELLFIRE uppfyllde
även samtliga önskvärda men ej obligatoriska krav ("börkrav")
utom det att alla bördor i systemet skulle kunna bäras av endast
en man.
Den tidsplan som överstelöjtnant Lennart Welander, då biträ
dande projektledare, i februari 1984 gjorde upp för anskaffning
en av rb 17 har hållits med en försening på endast tre månader.
Sedan 1990 är kustrobotsystem 17 i operativt bruk i det svenska
kustartilleriet.

Anskaffning
Alla systemets delar utom själva roboten var utsatta för en
konkurrensupphandling. Robotens stridsdel utvecklades av
Bofors som en vidareutveckling av företagets 12 cm sjömålsgra
nat. Tändsystemet med inbyggd fördröjning är dock en kombi
nation av det amerikanska orginalröret och ett kanadensiskt
tändrör. Autopiloten i roboten är också modifierad för att ge en
för sjömålsbekämpning lämpligare banprofil. I övrigt är det
mesta i själva roboten originaldelar.
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Sverige valde inte samma laserbelysare från Hughes som US
Army .och US Navy använder. Ur den mångfald av laserbelysare
som fanns på marknaden valdes i stället en från VARO Elec
trooptics Inc. Denna var likvärdig med, men billigare än laserbe
lysaren som används i USA. I robotpjäsen är allt svensktillverkat
utom själva avfyringsskenan, som är en originaldel från det
helikopterburna systemet. Hela simulator- och utbildningspa
ketet är svenskt.58

Ekonomi och avtal
Det totala priset för systemet var (i dagens prisvärde) ca 600
miljoner kronor. Av detta betalades ca 75 % till amerikansk och
25 % till svensk industri. Huvudleverantörer var Rockwell Inter
national respektive Bofors AB. Avtalet från 1987 innebar ameri
kanska offsetåtaganden under fem år på ospecificerade motköp
från svensk industri till ett värde av 200 miljoner kronor. Detta
motsvarade ca 50 % av betalningen till USA.59 Rockwell hade
under två år en medarbetare stationerad i Sverige med uppgift
att sköta dessa motköpsaffärer.60 Den enda hårdvara som Sverige
behövde betala royalty för var själva roboten. Avgiften på 1300
dollar/ st utgjorde ca 5% av robotpriset. 61

Materielunderhåll

Underhållet av robotsystem 17 är tänkt att utföras av FFV och
marinens egen underhållsorganisation. Beslut om hur djupgå
ende underhållet på själva roboten skall ske i Sverige har dock
ännu ej fattats av såväl sekretess- som ekonomiska skäl. De
amerikanska myndigheterna har idag ännu ej givet Sverige
tillgång till all den sekretessbelagda information (totalrelease)
om roboten som behövs för att utveckla en svensk underhållsor
ganisation på C-nivå.62 Med detta avses den s.k. återtagande- och
reorganisationsnivån vilket är den högsta nivån för försvarets
materielunderhåll. I försvarets grundorganisationen utförs det
ta underhåll centralt på Miloverkstäder eller civila verkstäder.
C-nivån omfattar även att förbereda och utföra modifieringar på
systemen. Detta sker normalt i nära samarbete med försvarsin
dustrin.63 Inför beslutet följer FMV också noga US Army's pågå
ende underhållsutredning för de amerikanska HELLFIRE-sys
tem.64
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Vidareexport
Den svenska delen i systemet är för liten för att den skall
omfattas av vanlig svensk vapenexportlagstiftning. Bofors har
fått regeringens tillstånd att sälja de svenska delarna i roboten
till Rockwell mot s k OPD (Own Production Declaration). Detta
innebär att Rockwell kan vidareexportera systemet enligt ameri
kanska utförselbestämmelser. Bofors marknadsför systemet i
Skandinavien och Rockwell på övriga marknader.65 Dock skall
FMV godkänna vilka delar av den hemliga svenska stridsdels
specifikationen som får delges vid en eventuell vidareexport.66
Erfarenheter
Kustrobot 17 anses av alla inblandade parter vara ett skolexem
pel på hur ett internationellt samarbetsprojekt skall genomföras.
För Sverige innebar det att det svenska försvaret tidigt fick
tillgång till ett toppmodernt system. Detta var första gången ett
icke NATO-land fick tillstånd att köpa ett sekretessbelagt vapen
system som ännu ej var helt infört och taget i operativt bruk i
USA. Den i detta fall mycket lyckade samverkan visar också på
vikten av goda personliga kontakter mellan inblandade parter.
Vid denna affär gjorde bl a den svenska biträdande militäratta
chen i Washington en värdefull insats.67
För amerikansk del innebar samarbetet bl a att US Army vid
sin parallella utveckling av en fordonsmonterad HELLFIRE
kunde ta del av svensk feedback. US Navy är även intresserade
av den svenska stridsdelen. Flera andra länder, däribland Nor
ge, har också visat intresse för robotsystem 17.68

Bombkapsel m/90
Beskrivning av bombkapselsystemet
Bakgrund
Bombkapsel m/90 "Mjölner", eller DWS 39, är en styrd glid
bomb med substridsdelar avsedd att användas mot ytmål med
mjuka och halvhårda delmål. Exempel på lämpliga mål är trupp
samlingar, obepansrade eller splitterskyddade fordon, luftland
sättningar, kringgångsföretag, ingenjörsförband och artilleri
förband samt flyg- och helikopterbaser.69
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Bombkapsel m/90 i genomskärning

Data och funktion
Bombkapseln som är ca 3,5 m lång och väger ca 600 kg. JAS 39
Gripen kan bära 2 st och AJ /S 37 Viggen 4 st bombkapslar under
vingarna. Tack vare glidflygförmågan kan bombkapseln fällas på
ett stort avstånd från målet. Flygplanet undviker därmed målets
luftvärnsskydd. Räckvidden vid fällning i hög underljudsfart är
mer än 10 km. Kortaste fällningsavstånd är 650 m. Omedelbart före
fällning får bombkapseln måldata via flygplanets databuss. Med
hjälp av ett inbyggt navigeringssystem och en radarhöjdmätare
glidflyger bombkapsel sedan på mycket låg höjd till det inprogram
merade målläget. Den lilla och snabba lågflygande bombkapseln är
ett synnerligen svårt mål för fiendens luftvärn att bekämpa. När
bombkapsel befinner sig över det angivna målet skjuts substridsde
larna ut horisontellt ur 24 utskjutningsrör, 12 åt varje håll. Utskjut
ningssekvensen anpassas efter bombkapselns hastighet och höjd i
utskjutningsögonblicket vilket gör att en optimal verkansyta er
hålls. De totalt 56 st ostyrda substridsdelarna stabiliseras under
fallet av fallskärmar och detonerar sedan på en viss höjd över
marken. Substridsdelarna är av två typer, optimerade för verkan
mot oskyddad trupp respektive splitterskyddade mål.7°
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Bombkapsel m/90 "Mjölner".

Taktiska konsekvenser
Bombkapsel m/90 innebär en avsevärd förbättring av flygvap
nets attackförmåga mot markmål, både genom förbättrad ver
kan och ökad överlevnadssannolikhet för det attackerande flyg
planet. Bombkapseln har därtill en stor utvecklingspotential.
Studier av olika vapenvarianter med bombkapseln· som grund
pågår, dels finansierade av industrin, dels av FMV. Räckvidden
kan ökas genom att bombkapseln förses med en motor. Verkan
och mångsidigheten kan ökas genom utveckling av nya typer av
"smarta stridsdelar".71

Anskaffningsprocessen för bombkapsel m/90
Bakgrund
Redan under slutet på 1960-talet började flygstaben och FMV
studera yttäckande markmålsvapen. I början på 1970-talet kom
svensk försvarsindustri med i studierna. Vapensystemet avsågs
från början att användas på det lätta skol- och attackflygplanet
B3LA. När detta flygplansprojekt lades ned 1979 överfördes studi
erna i ställ�t till JAS-systemet och bombkapseln skrevs in i JAS
systemplans beväpningsalternativ. FMV förde under 1986 för
handlingar med ett svenskt industrikonsortium bestående av SAAB
Missiles, Bofors och FFV om ett utvecklingskontrakt på bombkap
seln. Trots långdragna förhandlingar kunde ingen för FMV godtag218

bar överenskommelse nås på grundval av konsortiets offert. Detta
svenska alternativ var ungefär dubbelt så dyrt som den offert från
Messerschrnitt-Bölkow-Blohrn (MBB) vilken till slut antogs.72

Beslut
Sedan den svenska offerten förkastats begärde FMV in nya
offerter i en konkurrensupphandling mellan såväl svensk indu
stri som det tyska företaget MBB. Utvärderingen visade att
MBB:s offert hade såväl tekniska, taktiska som ekonomiska
fördelar. I oktober 1986 skrevs kontraktet med MBB om utveck
ling av bornbkapseln DWS 39. Ett Memorandum of Understan
ding (MoU) angående offsetköp från svensk industri tecknades
samtidigt. FMV hade 1991 hittills betalat ca 700 miljoner kronor
för utvecklingen av bornbkapseln.73
Anskaffningen av bornbkapseln var en av de största stöte
stenarna inför 1987 års försvarsbeslut (FB 87). Den då aktuella
kostnaden på 500 miljoner kronor var i sig relativt liten men
bornbkapseln korn att bli partiskiljande: Centerpartiet var starkt
emot bornbkapseln pga att den skulle importeras. Den som
starkast bidrog till att bornbkapseln korn med i FB 87 var
folkpartiets ledamot i försvarskornrnitten, Hans Lindblad. Han
menade att utvecklingsrnöjligheterna i bornbkapselsysternet gjor
de att den skulle kunna bli början till en hel vapenfarnilj.74 Det
definitiva beslutet om upphandling av bornbkapsel rn/90 togs
av regeringen i september 1991.75
Utvecklingen, som i stort avslutades hösten 1991, har med
endast några månaders förskjutning skett enligt tidsplanen. I
några fall har delsystern och apparater utvecklats vid svensk
industri som underleverantör åt MBB. Utvärdering och systern
verifiering har skett vid FMV:PROV. En starkt bidragande orsak
till att MBB så snabbt lyckades där det svenska konsortiet miss
lyckats torde vara det tyska företagets tidigare erfarenhet av
flygburna rnultipelvapensystern. DWS 39 grundar sig på det s.k.
MW 1-systernet (Mehrzweckwaffe eins), en fast monterad större
rnultipelvapenkapsel till stridsflygplanet TORNADO. MBB har
också samarbetat med andra utländska tillverkare (MATRA och
Hunting Engineering) för utveckling av större jetrnotordrivna
bornbkapslar till de franska respektive engelska flygvapnen.76
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Tillverkning
Serieleveranskontrakt mellan FMV och MBB tecknades i april
1992. MBB har i sin tur, i enlighet med ovannämnda MoU,
tecknat kontrakt med ett antal svenska företag som underleve
rantörer. Som exempel kan nämnas Bofors, FFV Aerotech, No
belTech, SAAB Missiles och Statoil Europarts. Detta innebär att
väsentliga delar av elektroniken och stridsdelslasten kommer att
tillverkas i Sverige. Strukturen tillverkas av FFV, kompositdelar
av Statoil i Ljungby. Slutmontering sker vid FFV i Växjö. Samar
betet mellan MBB och de svenska företagen har fungerat väl. En
bidragande orsak tros vara att MBB anser att de svenska företa
gen har en internationellt sett hög standard på sitt kunnande. 77

Ekonomi och avtal
Värdet av de svenska underleverantörskontrakten överstiger 50 %
av seriepriset, och 70 % av tillverkningen läggs på svensk indu
stri. Kostnaden för seriebeställningen, som regleras i ett hemligt
avtal, uppgår till ca 500 miljoner kronor. Slutpriset var 1991 ännu
ej fastställt. 78 Serieleveranserna kommer att ske i god tid innan
den första Gripendivisionen sätts upp och bombkapsel m/90
skall vara i operativt bruk senast 1996-06-30. 79 I västvärlden
finns idag några fast monterade multipelvapenkapslar för strids
flygplan i operativt bruk, tex den tyska MW 1 och den brittiska
JP 233. Det svenska försvaret ser dock ut att bli först i världen med
att ha ett ytmål!>vapen av den nya generationen i operativ tjänst.80

Vidareexport
Den internationella marknaden bedöms ha ett stort intresse för
bombkapseln pga dess stora utvecklingspotential. Många ut
ländska industrier och myndigheter har redan hört av sig till
FMV. 81 Utvecklingen av DWS 39 har till stor del finansierats av
svenska staten och vapnet har en klar svensk profil. Seriekon
traktet med MBB föreskriver därför att en eventuell försäljning
till andra länder än Sverige är underkastad svenska export
restriktioner. Detta gäller även om en sådan exportvariant inte
skulle vara tillverkad i Sverige. De svenska underleverantörerna
kan dock räkna med att ha ett utmärkt konkurrensläge om
export till tredje land skulle bli aktuell. 82
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Slutsatser
Att utveckla militära jetmotorer är både dyrt och tidsödande.
Valet av motor för ett stridsflygplansprojekt är av vital betydelse
då motorn i praktiken sätter de flesta av gränserna för systemets
prestanda. Med undantag av SK 60 har motorerna till de svensk
tillverkade stridsflygplanen genomgående varit licenstillverka
de utländska konstruktioner. Förutom Viggenmotorn RM8 har
endast väl beprövade militära motorkonstruktioner valts. Ur
sprungsland och tillverkare har däremot växlat över tiden.
Huvuddelen av de svenska stridsflygplanen under efterkrig
sperioden har tillverkats av SAAB. Flygvapnet är en liten kund
och export har försvårats av bl a den svenska krigsmateriellag
stiftningen. Den enkla metod SAAB och FMV har använt för
motoranskaffning torde därmed ha varit en förutsättning för
bibehållande av en svensk utveckling och tillverkning av strids
flygplan. Den internationellt sätt lilla svenska flygindustrin hade
ej klarat av att utveckla både flygplan och motorer.
Kustrobot 17 utgör det tredje exemplet på hur en utländsk
robot, konstruerad för ett annat användningsområde, har anpas
sats för att ingå i det svenska kustförsvaret. Utländsk anskaff
ning har i dessa fall tillgripits för att svenska alternativ ej har
funnits tillgängliga eller varit tillräckligt konkurrenskraftiga.
Genom att på detta sätt anpassa en utländsk robot till svenska
förhållanden och krav har ett nytt vapensystem med en klar
svensk profil kunnat skapas. Detta specifikt svenska system
innebär för en angripare ytterligare ett hot att ta hänsyn till och
hans möjligheter till motåtgärder försvåras.
Bombkapsel m/90 kommer att bli det svenska försvarets förs
ta multipelvapen. Någon erfarenhet av att tillverka sådana sys
tem finns ännu ej hos den svenska försvarsindustrin. Det svens
ka attackflygets förmåga till markmålsbekämpning har länge
varit nedprioriterad till förmån för sjömålsbekämpning. För att
snabbt och inom den ekonomiska ramen få tillgång till ett effek
tivt, modernt och hotbildsanpassat markmålsbekämpningssys
tem till JAS Gripen, valdes därför att lägga hela utvecklingsupp
draget på en utländsk industri.
Bombkapsel m/90 är framtagen helt mot en TTEM från det
svenska flygvapnet. Den har också ett stort inslag av svenska
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komponenter, bl a i stridsdelar och elektronik. Det innebär
sammantaget att även detta tyskutvecklade vapensystem har en
klart svensk profil. Vidare innehåller kontrakten mellan FMV
och MBB bestämmelser som skyddar systemet från spridning till
andra länder utan svenskt samtycke.
Gemensamt för de studerade projekten är att de visar på
betydelsen av kvalificerad kompetens inom svensk försvarsin
dustri för att kunna delta i internationella samarbetsprojekt. En
utländsk tillverkare eller myndighet vill kunna få något likvär
digt i utbyte för den teknologi som delges den svenska partnern.
En invit till samarbete kan annars tolkas som ett försök från en
potentiell framtida konkurrent att komma över utländsk know
how.
Projekten visar också på det ökade inslaget av systemansvar
hos industrin. Före 1982 låg systemansvaret vid anskaffning av
krigsmateriel på FMV. I JAS-projektet och anskaffningen av
Gripenmotorn RM12 lades systemansvaret för första gången på
industrin (IG JAS). I framtiden kommer det troligen bli allt
vanligare att systemansvaret läggs på utländska industrier.
Anskaffningen av bombkapsel m/90 där systemansvaret lades
på det tyska företaget MBB är ett första exempel på detta.
Dessa tre projekt visar också alla på den stora betydelsen av
offset vid försvarsmaterielinköp. För flygmotorer har Sverige
regelmässigt tillämpat relaterad offset i form av licenstillverk
ning. Vid inköpen av robot 17 och bombkapsel m/90 tillämpades
orelaterad offset i form av förbindelser från Rockwell respektive
MBB om inköp av varor från svensk industri.

Aspekter på militärteknologiskt
samarbete med utlandet
I detta kapitel behandlas hur försvarsmaterielförsörjningen i
allmänhet och dess utländska inslag i synnerhet har påverkats
av militära, ekonomiska och politiska aspekter. Särskilt avhand
las vilken påverkan förändringar i andelen svensk respektive
utländsk försvarsmateriel får för Sverige.
222

Militära aspekter
Samarbetsbehov med utländska försvarsmakter
Sådant samarbete har hittills pga Sveriges säkerhetspolitik varit
i det närmaste tabubelagt. Behovet av samarbete med utländska
försvarsmakter - i form av gemensam utbildning, utveckling
eller försök - ökar dock med ett ökat inslag av importerad eller
samutvecklad materiel. I en framtid med en förändrad svensk
säkerhetspolitik kommer behovet av sådant samarbete troligen
att öka. Ett eventuellt utökat svenskt deltagande i gemensamma
militära aktioner inom ramen för FN, ESK eller EG kommer t ex
att innebära vissa behov av standardisering i utrustningen.
Telekommunikationsutrustningen måste möjliggöra samtrafik
och logistiken torde kräva viss standardisering av ammunition
och andra förnödenheter. En annan följdeffekt av den skisserade
utvecklingen är ökade krav på språkkunskaper hos den svenska
militären och FMV.
Materielförsörjning under kris och krig
Sverige försökte under både första och andra världskriget stärka
försvaret genom vapenimport. Erfarenheter från dessa, ofta
mycket problemfyllda, importförsök är en viktig del av bak
grunden till uppbyggnaden av en stark inhemsk försvarsindu
stri.83 För ett alliansfritt land finns också en risk, även under
säkerhetspolitiskt stabila perioder, att det ej tillåts köpa de
modernaste vapensystemen som finns på marknaden.84
Ett framtida kris/krigs-scenario kommer troligen också att
utvecklas så fort att inte heller en snabb upprustning från inhemska leverantörer är ett realistiskt alternativ. Detta inte minst pga
att även de svenska försvarsmaterieltillverkarna till stor del är
beroende av utländska komponenter.
Materielunderhåll
Förmågan att inom landet kunna utföra även kvalificerat under
håll på försvarets materiel har varit, och förblir av vital betydel
se. Detta gäller även materiel av utländskt ursprung. Som alli
ansfria blir vi annars lätt känsliga för påtryckningar från leve
rantörsländerna vilka oftast tillhör NATO.
223

Med den mycket snabba militärteknologiska utveckling som
råder idag är det också viktigt för Sverige att ha en inhemsk
kapacitet att modifiera och uppgradera våra vapensystem. Un
der Kuwaitkriget deltog på plats i Saudiarabien representanter
för bl a den amerikanska vapenindustrin aktivt i underhålls
tjänsten. Detta medförde att en extremt hög tillgänglighet kunde
uppnås på många materielsystem. I flera fall kunde också juste
ringar och uppgraderingar göras omedelbart före eller under
pågående krig. 85 För Sverige skulle dessa möjligheter försvåras
vid ett stort inslag av importerad materiel.

Tillgång till know-how
En viktig förutsättning för att få tillgång till know-how eller
accepteras som samarbetspartner är att anses säkerhetspolitiskt
pålitlig. Sverige har under tidsperioden genom bilaterala avtal
med främmande makter fått tillgång till . erforderlig teknisk
information. Detta trots att vårt förhållande till USA under
Vietnamkriget bitvis var frostigt.
Under 1950-talet bedrev Sverige ett omfattande militärtekno
logiskt samarbete med Frankrike. Samarbetet ledde dock endast
till mindre svenska beställningar av fransk krigsmateriel. En
bestående effekt blev däremot att Sverige tillfördes kompetens
inom främst robot- och radarområdena. Detta bidrog till att
svensk försvarsindustri snabbt kunde utveckla system inom
dessa områden, t.ex. Bofors pansarvärnsrobot 53 BANTAM.86 En
förutsättning för att kunna delta i internationella samarbetspro
jekt i framtiden är en bibehållen kvalificerad svensk kompetens
inom aktuella teknikområden.
Bevarandet av den svenska profilen
I Sverige har det under efterkrigsperioden utvecklats ett antal
militära system som på olika sätt varit unikt anpassade efter
svenska förhållanden. Exempel på detta är bandvagnarna 202
och 206 vilka har mycket god framkomlighet i svensk terräng,
särskilt under vinterförhållanden. Ett annat exempel är flygvap
nets bassystem som bygger på utspridning och att stridsflygpla
nen skall kunna klargöras av värnpliktiga med en internationellt
sett mycket kort utbildningstid. Möjligheterna till fortsatt an224

skaffning av vapensystem med en klar svensk profil minskar
med en ökad importandel. Sverige riskerar att bli hänvisat till
inköp av vapensystem i befintligt skick. Samarbetsprojekt och
anpassning av utländska system, såsom i robot17 HELLFIRE, är
ett sätt att minska den risken. En förutsättning för sådan verk
samhet är en bibehållen kompetens hos den svenska försvarsin
dustrin inom aktuella områden.87
En fördel med att importera färdiga system är tidsfaktorn. Vid
import behöver det svenska försvaret ej invänta utvecklingen av
ett inhemskt alternativ, något som för komplicerade system ofta
kan ta uppemot 10 år i anspråk. Import förutsätter dock att ett för
svenska förhållanden lämpligt system finns tillgängligt på den
internationella marknaden, vilket inte alltid varit fallet.88

Ekonomiska aspekter
a) Militärt ekonomiska aspekter

Styckepris
Styckepriset minskar med ökad serielängd då utvecklingskost
naderna kan slås ut på flera tillverkade enheter. Priset påverkas
även av medlemskap i internationella försvarsorganisation1:tr,
USA tillämpar t.ex. lägre priser vid export till NATO-länder än
till icke medlemmar. Även priserna på krigsmateriel påverkas
dock av de marknadsekonomiska spelreglerna. Prisskillnad för
icke NATO-länder kan förhandlas bort om tillverkaren vid den
aktuella tidpunkten har tomma orderböcker. Å andra sidan kan
ett alliansfritt land som Sverige få vänta länge på leverans av en
produkt som det råder stor efterfrågan på.
Svenskutvecklade vapensystems prisnivå jämfört med ut
ländska system är en gammal trätofråga. De svenska systemens
i regel mindre tillverkningsserier bidrar till att höja priset. Å
andra sidan behövs inga fördyrande anpassningar för svenska
förhållanden göras på de svenskutvecklade systemen. Vid im
port kan vi också tvingas betala för kapacitet som det svenska
försvaret ej har användning för, t ex utrustning för lufttankning
på flygplan.
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Det går ej att ge något generellt svar på frågan om vilket
alternativ som är billigast, import eller svensk tillverkning. Klart
är dock att den svenska försvarsindustrins konkurrenskraft för
sämras om dess utländska konkurrenter genom ökat internatio
nellt samarbete och längre tillverkningsserier kan hålla lägre
priser. Erfarenheter från de västeuropeiska flygsamarbetspro
jekten MRCA TORNADO och EFA visar att även sådana storska
liga projekt kan resultera i mycket höga kostnader. 89 Här har
internationella samarbetssvårigheter och protektionism inom
de nationella flygindustrierna snarare höjt än sänkt priset per
flygplan. I Tyskland har också ett fortsatt engagemang i EFA
projektet kraftigt ifrågasatts under det senaste året.90

Underhållskostnader
Även kostnaderna för underhåll påverkas av serielängden. För
importerad materiel kan det bli billigare att låta kvalificerat
materielunderhåll göras hos den utländske tillverkaren än i
Sverige. Det finns dock nackdelar med det alternativet. Som
tidigare nämnts har en bibehållen inhemsk kapacitet för materi
elunderhåll av försvarets utrustning setts som särskilt angelä
gen av säkerhetspolitiska skäl. För ett alliansfritt Sverige kan det
därför vara värt att betala en högre kostnad för underhåll vid
inhemska anläggningar jämfört med risken att bli sårbart för
avspärrning och utländska påtryckningar.91
b) Civilt ekonomiska aspekter
Företagsekonomi
Denna aspekt är intimt förknippad med framtiden för svensk
försvarsindustri. Inom den svenska försvarsindustrin har redan
skett stora strukturrationaliseringar till följd av minskad efter
frågan. Allt talar idag för att denna utveckling kommer att
fortsätta, såväl inom svensk som utländsk försvarsindustri. Vis
sa kompetensområden inom den svenska försvarsindustrin kom
mer sannolikt t o m att behöva avvecklas.
Denna utveckling ökar behovet av import. Framtiden för den
svenska försvarsindustrin torde ligga i specialisering till de
produkter där den är verkligt konkurrenskraftig, samt i ett ökat
deltagande i internationellt samarbete. En annan faktor som
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talar för ökat internationellt samarbete är att utländskt ägande i
den svenska försvarsindustrin nyligen har blivit tillåtet. 92
Här finns dock en risk att den svenska försvarsindustrin
plundras på sin unika kompetens och know-how av utländska
ägare för att sedan läggas ned. En utförsäljning av svensk för
svarsindustri kan också få till följd att sekretessbelagd informa
tion om för försvaret vitala vapensystem sprids på ett icke
önskvärt sätt. En sådan utplundring av den svenska försvarsin
dustrin bör alltså motverkas av både företagsekonomiska och
säkerhetspolitiska skäl.
I framtiden kan ett ökat statligt stöd till svensk försvarsindu
stri bli nödvändigt för att upprätthålla verksamhet inom områ
den som ej är ekonomiskt livskraftiga, men ändå bör bibehållas
inom landet av säkerhetspolitiska skäl. I FB 92 anges dessa
prioriterade områden för bibehållen kompetens vara modifie
ring och materielunderhåll, ammunition, sensorer, telekommu
nikation, telekrigföring, torpeder, sjöminor, ubåtsteknologi och
pjäsindustrin. De angivna kompetensområden är viktiga bl a för
att även i fortsättningen kunna ha vapensystem med en klar
svensk profil.93 Sådana system försvårar taktikanpassningen
och bruk av matmedel för en angripare som har optimerat sina
system mot en annan huvudmotståndare.

Handelsbalans
Ett ökat inslag av import kan komma att påverka handelsbalan
sen negativt. Här har och kommer offsetverksamhet att spela en
stor roll. Försvarsmaterielimport är mycket dyrbar för staten.
Genom offsetkrav kan en stor del av dessa pengar förmås att
stanna inom landet i form av exportintäkter, arbetstillfällen och
skatter. För exportföretagen däremot utgör offsetkraven snarare
ett handelshinder vilka ofta bidrar till att höja priserna på deras
varor. 94

Svensk offsetpolicy
Sverige har jämfört med många andra länder först på senare tid
börjat ställa precisa offsetkrav vid krigsmaterielimport. Det för
sta egentliga offsetavtalet tillkom 1982 i samband med JAS
upphandlingen. Den svenska offsetpolicyn som formulerades
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1983 handläggs av FMV. Offsetkrav ställs vid affärer överstigan
de 75-100 MSEK och då eftersträvas 50-100% kompensations
grad. Strävan är att offsetaktiviteterna främst skall innebära
samarbete eller köp av hela system, d.v.s. ett slags byten av
projekt. Denna strävan speglar också varför Sverige helst väljer
att kalla offsetverksamhet för industriell samverkan.95 Hittills
har Sverige i större utsträckning blivit utsatt för offsetkrav från
andra länder, tex. vid försäljningen av ubåtsteknologi till Aus
tralien, än vi själva ställt offsetkrav vid import.96
Motköpsaffärer har dock förekommit vid flera tillfällen. Nor
ge har köpt svenska bandvagnar (BV 206) och luftvärnsrobotsys
tem (RBS 70) i utbyte mot bl a norska patrullbåtar (HUGIN)97•
Tyskland har köpt stridsvagnsminor (FFV 028) med minutlägg
are i utbyte mot pansarvärnshelikoptrar (hkp 9).98 Sverige skulle
i framtiden kunna använda offsetkrav för att bibehålla delar av
den svenska försvarsindustrin. Vid det nära förestående svens
ka inköpet av nya stridsvagnar kommer troligen offsetmöjlighe
terna, och inte militära faktorer, att slutligen avgöra vilket alter
nativ som väljs.

Politiska aspekter
Säkerhetspolitiska aspekter
De riktlinjer som de svenska statsmakterna hittills givit för
samarbete med utlandet kan sammanfattas i följande fyra regler:99
1. Eftersom utvecklingssamarbete kan innebära långsiktiga bind
ningar bör valet av samarbetspartner ske restriktivt, och helst
begränsas till alliansfria länder.
2. Öppenheten i samarbetet skall medge att svenska myndigheter
bereds möjlighet till full insyn i verksamheten.
3. Samarbetet får inte leda till, eller förutsätta gemensam utrikes
eller försvarspolitik i händelse av konflikt.
4. Samarbetet får inte leda till att Sverige kan utsättas för påtryck
ningai: fr�n en annan stat, eller att Sverige i en krissituation står utan
viktig materiel.

I praktiken har samarbete främst skett i bilaterala projekt med
andra nordiska länder eller Schweiz. Ett visst samarbete har
dock skett med även Frankrike och USA. Även den stränga
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svenska lagstiftningen för krigsmaterielexport har begränsat
samarbetsmöjligheterna. Svensk vapenimport har också påver
kats av utrikespolitiska hänsyn. Import från Israel har t.ex. alltid
varit en känslig fråga. En eventuell EG-anslutning och integre
ring med EG:s säkerhetspolitik skulle troligen ändra på detta.
Inom EG finns också bestämmelser som reglerar hur materiel
upphandling skall gå till. Sverige har alltid strävat efter att i så
hög grad som möjligt kunna utföra underhållet på försvarets
materiel inom landet. Detta gäller även ftr importerad krigsma
teriel. Syftet med detta är att göra försvaret mindre känsligt för
avspärrning och andra former av påtryckningar från utlandet.100

Arbetsmarknadspolitiska aspekter
Den svenska försvarsindustrin omsätter idag ca 15 miljarder
kronor per år, varav 40% avyttras på export. Med underleveran
törer sysselsätter försvarsindustrin omkring 40 000 personer
vilket motsvarar 10% av antalet anställda i svensk verkstadsin
dustri.101 Arbetsmarknadsskäl har i vissa fall påverkat beslut om
svensk vapenanskaffning. Det senaste exemplet på detta var
regeringens beslutet 1990 om anskaffning av haubits 77B utöver
liggande materielplaner. Detta beslut, av den dåvarande social
demokratiska regeringen, var starkt påverkat av en vilja att
rädda arbetstillfällen vid Bofors i Karlskoga som då just gått
miste om fortsatta exportorder från Indien.102
Ett ökat inslag av import innebär att arbetstillfällena inom
svensk försvarsindustri kommer att minska. Utländskt ägande
inom den svenska försvarsindustrin kan komma att innebära att
verksamhet f1yttas utomlands med förlorade arbetstillfällen som
följd. Å andra sidan kan framgångsrika internationella samar
betsprojekt i kombination med en liberalare svensk vapenex
portlagstiftning rädda eller t o m öka antalet arbetstillfällen i
Sverige. Det senare torde dock vara mindre realistiskt. Ett sätt att
rädda svenska arbetstillfällen är att vid import ställa specifika
offsetkrav på motköp från svensk försvarsindustri.
Regionalpolitiska aspekter
Flera av de större svenska försvarsmaterieltillverkarna är så
lokaliserade att de utgör den dominerande arbetsgivaren på
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mindre orter i glesbygdsområden. Exempel på detta är Bofors i
Karlskoga, Hägglunds i Örnsköldsvik och Karlskronavarvet.
Även Kockums i Malmö har en dominerande roll som arbetsgi
vare inom verkstadsindustrin i sin region. Inte minst 1992 års
försvarsbeslutet har visat vilka stora regionalpolitiska hänsyn
våra riksdagspolitiker tar i försvarsfrågor. I en konkurrenssitua
tion mellan ett svenskt och ett utländskt system kan regionalpolitis
ka och arbetsmarknadspolitiska skäl i kombination komma att
minska möjligheterna för import även om övriga skäl talar för det
utländska alternativet. Här kan återigen offsetkrav komma att
spela en roll. Sverige kan vid import ställa krav på motköp från,
eller komponenttillverkning vid företag i en viss utsatt region.

Slutsatser

Det relativt sparsamma militärteknologiska samarbete som fö
rekommit under efterkrigsperioden har bidragit till att bygga
upp kapaciteten hos svensk försvarsindustri. Import har främst
skett inom områden där en inhemsk kapacitet har saknats.
En inhemsk kapacitet för underhåll och modifiering av vår
försvarsmateriel, oavsett ursprung, har varit och förblir viktig
för svensk alliansfrihet. Även en bibehållen kompetens inom
prioriterade försvarsmaterieltekniska områden är viktig för att
möjliggöra samarbete i framtiden.
Ett eventuellt framtida utökat svenskt militärt engagemang i
operationer av FN, ESK eller EG kommer att påverka den svens
ka försvarsmaterielförsörjningen i riktning mot mera samarbete
och import, samt en ökad internationell standardisering. Även
den rådande recessionen för all försvarsindustri talar för en
sådan utveckling.
Den svenska försvarsindustrin måste i framtiden öka sitt
samarbete med utländska företag. För att underlätta detta bör
Sverige i framtiden delta i samarbetet inom IEPG. För att överle
va måste svensk försvarsindustri också anpassa sig efter mark
naden och specialisera sig på de områden där den verkligen är
internationellt konkurrenskraftig. Inom övriga områden kom
mer svensk försvarsmaterielanskaffning i framtiden att domine
ras av importerade eller licenstillverkade system samt samar
betsprojekt med utlandet.
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Den svenska staten bär ett stort ansvar för att stödja den del av
försvarsindustrins kompetens som anses vara prioriterad att
bibehålla inom landet. Detta kan förutom med direkta försvars
materielorder ske genom specifika krav i offsetavtalen vid va
penimport samt genom en liberalare inställning till internatio
nellt samarbete och vapenexport. Vad gäller det senare kommer
ändå inte export av system som är framtagna i samarbete mellan
en svensk och en utländsk part att kunna omfattas av enbart
svensk exportlagstiftning.

Sammanfattning
Import av försvarsmateriel
Importandelen av den svenska försvarsmaterielen har under
efterkrigsperioden stigit från endast ca 10 % till idag ca 30 %.
Detta beror bara delvis på en större andel utländska system i
försvaret. Huvuddelen av ökningen kan i stället förklaras av den
allt större andelen utländska komponenter i de svensktillverka
de systemen. Detta gäller särskilt för elektronikkomponenter
som utgör en allt större kostnadsandel i moderna vapensystem
av alla typer. USA har varit den största exportören till Sverige.
Andra större exportörer har varit England, Västtyskland och
Frankrike. Importandelen har varit störst inom flyg- och robot
materiel, betydligt lägre inom övrig armemateriel.

Samarbete med utlandet
Svenskt samarbete med utlandet i försvarsmaterielfrågor har
hittills förekommit mycket sparsamt. Den svenska regeringen
har sedan 1952 ingått drygt 20 "avtal med främmande makt"
angående samarbete och sekretesskydd, de flesta med USA.
Företag inom svensk försvarsindustri ingick under perioden
1953-1986 59 avtal om samarbete med utländska företag. Hu
vuddelen av dessa är slutna efter 1984 och har samband med
JAS-projektet. Förutom samarbetet med Frankrike på 1960-talet
har de få exempel som finns på gemensam utveckling varit med
andra nordiska eller alliansfria länder.
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Flygmotorer
Sverige har till sina SAAB-tillverkade stridsflygplan genomgå
ende valt att licenstillverka eller importera utländska flygmoto
rer. De motortyper som valts har med få undantag varit beprö
vade konstruktioner från olika tillverkare i England och USA.
Utveckling av jetmotorer till stridsflygplan är både dyrt och
tidsödande. FMV och SAAB har på detta sätt valt en enklare
metod att lösa motoranskaffningen än inhemsk utveckling. Det
ta torde starkt ha bidragit till att Sverige har kunnat bibehålla en
kvalificerad flygplanstillverkning inom landet trots de små pro
duktionsserierna.

Kustrobot 17
Kustrobotsystem 17 är en anpassning och vidareutveckling av
det amerikanska pansarvärnsrobotsystemet AGM 114C HELL
FIRE från Rockwell. Huvuddelen av det svenska systemet har
importerats. Detta system är det tredje exemplet på hur Sverige
väljer att anpassa ett befintligt utländskt robotsystem, konstru
erat för ett helt annat bruk, till att ingå i det svenska kustförsvaret.

Bombkapsel m/90
Anskaffningen till flygvapnet av ett multipelvapensystem mot
markmål innebär införande av en helt ny vapentyp i det svenska
försvaret. Det svenska industrikonsortium som först fick upp
draget misslyckades med att komma fram till en för FMV till
fredsställande lösning. Därför gick uppdraget på både utveck
ling och produktion till en utländskt tillverkare, nämligen till det
tyska företaget MBB som har en omfattande erfarenhet av ut
veckling av liknande vapensystem, även i samarbete med andra
länder.

Aspekter på militärteknologiskt samarbete med utlandet
Den svenska säkerhetspolitikens grundsten, alliansfriheten har
påverkat även försvarsmaterielanskaffningen. Bl.a. har interna
tionellt samarbete hittills förekommit mycket sparsamt och im
port främst skett inom de områden där en tillräcklig inhemsk
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kapacitet saknats. En viktig princip har varit att materielunder
håll, även på importerad utrustning, skall kunna ske inom Sverige.
Trots att styckekostnaden på även krigsmateriel sjunker vid
större serier är det ingen självklarhet att importerade vapen
skulle vara billigare än svenska. Ett skäl som talat mot import
har varit den s k anpassningen till den svenska profilen. Denna
i regel fördyrande åtgärd behöver ej vidtas på system som redan
från början är specificerade enligt det svenska försvarets krav.
Import av kvalificerade vapensystem är idag så dyrt att handels
balansen måste tas i beaktande. Detta kan göras genom s.k.
offsetaffärer. Sverige har hittills främst gjort detta i form av
motköpsaffärer med bl a Norge och Västtyskland.
För att överleva i framtiden behöver den svenska försvarsin
dustrin specialisera sig inom vissa nischer och utöka utlands
samarbetet. Det är här viktigt att svensk försvarsindustri bibe
håller en kvalificerad kompetens inom de områden där samarbe
te skall ske. De svenska statsmakterna har också ett ansvar för att
bevara de delar av försvarsindustrins kompetens som anses vara
speciellt värdefulla att behålla inom landet. Detta skulle bl a
kunna ske genom ställande av specifika offsetkrav vid import
och genom tillämpning av en liberalare exportpolitik.
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Förkortningar
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Air to Ground Missile
Attack, Jakt och Spaning
Automatkarbin
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Armens Materielunderhållscentrum
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materiel)
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Med FN i Kongo
En bok om Sveriges medverkan
i FN:s fredsbevarande operation i Kongo 1960-1964
av Nils Sköld

Den fredsbevarande operationen i Kongo (ONUC)
från juli 1960 till juni 1964 var fram till 1993 FN:s största
insats av detta slag med hänsyn till uppgifternas omfatt
ning, operationsområdets utsträckning och den personella
insatsens storlek. Den fredsbevarande styrkan uppgick, då
den var som störst, till nära 20 000 man. Till detta kom ett
omfattande civilt bistånds- och hjälpprogram.

Sverige
deltog i ONUC med stabspersonal, FN-bataljoner, trans
portflyg och helikoptrar, stridsflyg, transportledningsper
sonal samt byggnads- och signaltekniker. Totalt var mer
än 6 000 svenskar med i den militära operationen. De svens
ka insatserna var hedrande och betydelsefulla för den fram
gångsrika avslutningen.

"Med FN f Kongo"
ger bakgrunden till FN-insatserna i Kongo och skildrar
händelseförloppet i stort. Främst belyses det svenska del
tagandet. Författaren har lagt stor vikt vid att analysera
verksamheten och redovisa erfarenheterna, vilka i allt vä
sentligt är giltiga också i dag.
Boken (284 sidor, inbunden, rikt illustrerad med kartor och
bilder) kan beställasfrån PROBUSförlag,Valhallavägen 108,
1 tr, 114 41 Stockholm, tfn 08-660 76 15. Pris: 225 kr (inkl
porto).
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MHA:s BOKSERIE
om

ANDRA VÄRLDSKRIGET
sett ur ett femtioårsperspektiv

tar upp problem från krigsåren som kan vara aktuella i dagens säker
hets- och försvarspolitiska debatt och belyser skeenden som påverkat
våra nutida säkerhetspolitiska och strategiska föreställningar. I serien
ägnas vart och ett av andra världskrigets år en bok.

Senast utkommen är

NYA FRONTER? 1943 - Spänd väntan

Trots att krigslyckan började vända 1942 var faran inte över 1943. Bokens
titel - NYA FRONTER? - symboliserar risken för våldsamma kast i väd
ret och samtidigt de allierades strävan att utvidga kriget mot Tyskland.
Därvid riktades de krigförandes förväntningar och farhågor alltmer mot
Norden och Sverige. Men samtidigt började man på olika håll planera för
efterkrigstiden och här får bokens titel ytterligare dimensioner.

Inb. 420 sidor. 148x210 mm. Illustrerad. 170 kr (inkl porto). PROBUS Förlag.
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VINDKANTRING
1942 - Politisk kursändring
är den fjärde boken i serien. Storkriget rasar
omkring oss och den militära upprustningen
i vårt land fortsätter för att öka vår mot
ståndskraft och vår handlingsfrihet, som är
starkt beskuren. Men hoppet om att vi skall
kunna hålla oss utanför kriget ökar samtidigt
som insiktsfulla militära bedömare i vårt land
börjar inse att Tyskland kommer att förlora
kriget, även om det kommer att ta tid. Sverige
påbörjar en försiktig omorientering västerut
-1942 blev vindkantringens år.

Inb. 354 sidor. 148x210 mm. Illustrerad. 170 kr (inkl porto). PROBUS Förlag.
I bokserien medverkar ett flertal i militärhistoriskt sammanhang väl kän
da skribenter. I VINDKANTRING finner vi uppsatser av Göran Andolf,
Stellan Bojerud, Klaus-Richard Böhme, Wilhelm M Carlgren, Lars Ericson, Björn
Gäfvert, Erik Norberg, Thomas Roth, Lars Ulfving och Kent Zetterberg.
Förord av Bo Hugemark.

Tidigare har i serien utkommit

STORMVARNING. Sverige inför andra världskriget,
URLADDNING. 1940 - blixtkrigens år samt
I ORKANENS ÖGA. 1941 - osäker neutralitet.

Vid beställning från Militärhistoriska avdelningen (tfn: 788 9379) är
priset (inkl porto) för ST,ORMVARNING - 140 kr, URLADDNING 170 kr, I ORKANENS OGA-150 kr, VINDKANTRING-170 kr och
NYA FRONTER?-170 kr. Alla fem böckerna (vid samtidig beställning)
- 680 kr. (Priserna inkluderar porto)

Yuriko Onodera

- maka till den japanske mi
litärattachen Makoto Onode
ra, stationerad i Baltikum
1936-1937 och i Sverige 19411945 -hade en dubbelroll.
Å ena sidan deltog hon som
de övriga attachefruarna i
sällskapslivet och dess trivi
ala diskussioner.
Å andra sidan svarade hon
för det japanska militärat
tachekontorets kryptotrafik
och var därigenom väl insatt
i kontorets 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 under
rättelser om tyskarna och deras dispositioner - underrättelser
som inte överensstämde med informationerna från den Tysk
landsvänliga 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 en militärattache, stationerad fjärran
från hemlåndet under svåra år.
Vid beställning från Militärhistoriska avdelningen (tfn 08-788 93 79,
fax 08-788 94 99) är priset (inkl porto) 150 kr.
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OFFICER43
En Karlbergskurs
underfem decennier
När huvuddelen av den
blivande officerskursen
1943 ryckte in till mili
tärtjänst i juni 1940 hade
Finland tidigare på året
påtvingats en hård fred
efter vinterkriget mot
Sovjetunionen. Dan
mark och Norge hade
ockuperats av Tyskland.
Den arme i vilken kur
sen började sin tjänstgö
ring var delvis otidsen
lig. I utrustningen in
gick bl a det ålderstigna
geväret m/96 och sabel för kavalleriets beridna fältförband.
Sedan skedde en imponerande utveckling personellt, utbild
ningstekniskt, pedagogiskt, organisatoriskt och personellt. Ar
mens krigsförbands förmåga att lösa sina uppgifter nådde en
höjdpunkt under 60-talet. De hävdade sig väl vid en internatio
nell jämförelse.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 utarbe
tade av 14 författare, vilka alla tillhör kursen. Boken har redige
rats av Curt Ekholm, Greger Lewenhaupt, Magnus Pereswetoff-Mo
rath och Nils Sköld. Den omfattar 330 sidor samt är rikt illustrerad
med teckningar, skisser och fotografier.
Boken avslutas med biografiska uppgifter om medlemmarna i
kursen - över 200.
Boken kan beställas direkt från PROBUS Förlag,
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 Stockholm (telefon 08-660 76 15).
Priset (inkl 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
karoliner 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
soldatliv skildras från mötesplatser och kaserner. Nutidens me
kaniserade infanteri ges en levande bakgrund.
Boken kan beställas direkt från PROBUS Förlag,
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 Stockholm (telefon 08-660 76 15).
Pris (inkl porto): 275 kr.
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SVENSK - KUWAIT
är telegramadressen till den svenska ambassaden i Kuwait men
också titeln på den bok som IngolfKiesow skrivit om sin tid som
svensk ambassadör i Kuwait.
Hösten 1989 tillträdde Ingolf Kiesow ambassadörsposten i Ku
wait, 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 massförstöre
lsevapen. Kuwaits försvar var försummat och ingalunda dimen
sionerat att stå emot ett massivt angrepp från ett I.and 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
ockupationen innestängda 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 välvilliga 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 novem
ber.

Vid beställning från Militärhistoriska avdelningen1 (tfn 08-788 93 79,
fax 08-788 94 99) är priset (inkl porto) 80 kr.
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FRAMTIDA ARTILLERI

En bok som
syftar till att ge
läsaren en upp
fattning om det
framtida artil
leriet - dess
egenskaper och
funktion.

Den vapentekniska utvecklingen tog för hundra år sedan
ett stort steg framåt. Detta medförde att kulsprutor och
artilleripjäser kunde åstadkomma ett regn av projektiler
och granater av sådan intensitet att anfall med oskyddad
trupp blev omöjligt att genomföra.
Vapentekniken är nu återigen i färd med att ta ett stort
steg framåt, och detta steg- eller snarare språng- kom
säkerligen att få effekter av samma dimension som steget
för hundra år sedan medförde.
Boken är inbunden i format 200x230 mm. Den är rikt
illustrerad med bl a ett stort antal färgbilder. 80 sidor.
Pris (inkl porto) 150 kr. PROBUS Förlag 1994.
Beställning kan göras direkt hos PROBUS Förlag,
Valhallavägen 108, 1 tr, 114 41 Stockholm, tfn 08-660 76 15.
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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 Marieberg 18181878
Sten Geijer, Artilleri- och ingenjörhögskolan 1878-1951
Sven R Halmberg, Elev 1943, lärare 1957
Sten Geijer, Chef för AIOS - flyttning till Fredrikshov
Lave Malmgren, De första NBO-åren
Lave Malmgren, Teknisk kompletteringskurs
Lave Malmgren, Utbildningsfilosofi och -inriktning 1951-1992
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 boken finns förteckning över samtliga elever
- artilleri-, ingenjör- och signalofficerare sedan 1917 samt kursfoton.
Boken är inbunden i format 210 x 300 mm
Antal sidor: 202

Vid beställning från Militärhistoriska avdelningen (tfn 08-788 93 79,
fax 08-788 94 99) är priset (inkl porto) 100 kr.
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I serien
Meddelanden
från
Militärhistoriska avdelningen:

GULF-KRIGET
som jag upplevde det
av

Fredrik N:son Luning

Författaren, som är reservkapten i Flottan, var under Gulf-kriget
verkställande direktör. för Algosaibi Shipping Agency Group /
Gulf Agency Company Saudi Arabia, en av de större fartygs
agenturerna inom området, med huvudkontor i Dammam/Dhah
ran. De större fartygsagenturerna blev totalengagerade och in
tegrerade med operationerna "DesertShield" och "DesertStorm"
under de två år krisen varade (1990-1992). Fredrik Liining var
med om genomförandet av den gigantiska mobiliseringen som påbörjades den 7 augusti och omfattade mer än 500 000 man,
12000 stridsfordon på band och 100 000 övriga fordon, 170
krigsfartyg, 2 790 flygplan och 40 000 st 40-fots containers - och
han var också engagerad i demobiliseringen, som drog ut över
ett och ett halvt år.
Vi får en initierad skildring rörande främst logistikproblemen
under denna operation av en man som inte bara "was there" utan
även aktivt deltog.

80 sidor. 150x210 mm. Illustrerad (delvis i färg). Mjuka pärmar.
Boken kan beställas från Militärhistoriska avd (tfn 08-788 93 79,fax
08-788 94 99). Pris (inkl porto) 70 kr.
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DALREGEMENTETS
PERSONHISTORIA
Del 3, omfattande åren 1800-1899 (540 sidor) har nu kommit ut (1993).
Personhistorien omfattar biografiska artiklar för alla regemen
tets officerare, läkare, präster och jurister - både aktiva och
reservare.
Tidigare har utgivits:
Del 1 (1542-1699). 550 sidor (1984) och
Del 2 (1700-1799). 740 sidor (1989).
Varje del (i blått klotband) inleds med sammanfattande artiklar
rörande landets, Dalregementets och landskapets utveckling
samt omfattande begreppsförklaringar och anvisningar för studiet.
I delarna 1 och 2 berättar notiserna i många fall om krigstida vedermödor,
såväl för krigarna i fält som för familjerna hemma.
I del 3 illustrerar personernas levnadsbana hur det moderna Sverige och
Dalarna tar form under aktiv medverkan av indelningsverkets befäl. Delen
har särskilda register där personer ur leden samlas yrkesvis beroende på
deras insatser t ex inom lantmäteri, bankrörelse eller s�m lärare.
Genom att också underofficerare biograferats kan vi följa deras karriär
från soldat uppgenom graderna - på det sättet illustreras också menige
man med de gamla soldatnamnen som Stadig, Hurtig, Allti'gla och Flink.

Delarna kan beställas från Kommitten för Dalregementets Personhis
toria, Box 701, 791 29 FALUN.
Priser: Del 1 - 150 kr, del 2 - 150 kr, del 3 - 260 kr.
Paketpris för del 1-3 tillsammans - 500 kr.
Beställning sker enklast genom inbetalning på postgirokonto 3 7 43 05-1.
Obs! Forskningen fortsätter. Ett tillägg finns för del 1 och 2. Det sänds ut
till dem som köpt dessa delar genom kommitten. Har Du inte fått tillägget
så skriv till kommitten!
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Norstedts förändrar
trycksaksproduktionen
på Dina villkor!
Stora valmöjligheter
Norstedts Tryckeri är företaget med många valmöjligheter. Du kan välja att
samarbeta med oss på enskilda områden eller från ide till distribution.
Vår mångåriga erfarenhet inom det kreativa gebitet samt vår stora kunskap
på det grafiska området, gör oss till en attraktiv samarbetspartner.

Välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning
för information och offert.

� NORSTEDTS TRYCKERIAB
Gatuadress: BARNÄNGSGATAN 21
Postadress: BOX 4730, 116 92 STOCKHOLM

Din kontaktman kan alltid nås via Norstedts växel tel. 08-702 80 00.
Vår telefax dit Du kan sända meddelanden har tel. 08-643 31 22.

