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What is docb:ine? Why do we need it?*) 

Irving B Holley 

The text of my lecture today is from the gospel according to 
James - William James that is, the philosopher of pragmatism: 
the quotation I'm about to use is short and deceptively simple. 
But it is rich with insight: "No one", said James, "sees further 
inta a generalization than his own knowledge of the detåils 
extends." Let me repeat that to help the message sink in: No one 
sees further inta a generalization than his own knowledge of 
the details extends. 

I've been asked to talk about doctrine and that involves pre.:. 

senting some generalizations. And, as James suggests, we can 
grasp and truly understand those generalizations only insofar 
as we are familiar with the details from which they are derived. 
So the first thing I'm going ta do is to tel1 you a story I'm 
going to give you a historical example, a concrete case history, 
something readily memorable. This will provide you with details 
so you can see further into my generalizations. 

Then I want to explicate the term doctrine itself, define it, 
and explain something of the process by which true doctrine is 
derived. And finally, I want ta point out how you, each and 
everyone of you, as individual officers fit into the doctrinal pro
cess, how you are - ar should be a vital part af the doctrinal 
process. In my view, if you fail to play your part, we are literally 
doomed to defeat in some future struggle for national survival. 

Now let's turn to our historical example, our case history. 
Let's look at fifty years of field artillery, roughly from the era of 
U.S. Civil War in the 1860's clown through World War I. I have 
deliberately chosen an example from the remoter past rather 
than same aspect of the present because I want to drive home 

*l Föreläsning hållen för chefskurserna vid FHS onsdagen den 21 maj 1997.
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the point that virtually all of the fundamentals relating to the 
doctrinal process were there for the asking more than a genera
tion ago. 

Every one of you here has a clear picture in your mind's eye 
of what mid-nineteenth century field guns were like. They were 
muzzlelaaders, they were smaath bore, and they were made of 
massive cast bronze. It followed that they were exceedingly 
heavy. They had a relatively flat trajectary which meant that 
they depended upon line-of-sight firing. They used black powder, 
which means they were envelaped in clouds of smoke as soon 
as the first shot was fired. 

The physical characteristics of the mid-nineteenth century 
field gun dictated its tactical use. Normally field guns were 
drawn up on the line with the infantry. The rate of fire was 
appallingly slow, about one round a minute with a well drilled 
gun crew. The range was around 2 500 meters. After each shot 

· the recoil threw the gun back several feet and the crew had to
manhandle it up into firing position. The black powder burned
unevenly, invariably fouling the b_arrel and sometimes left
burning particles deep in the chamber. All this took place under
the brigade commander's eye, infantry and artillery together.
This is an old story to all of you.

Now let's take a quantum jump and look at the field artillery 
represented by the French 75 mm field gun introduced by the 
French army in 1897. This was a revolutionary new weapon. It

could fire 24 rounds a minute and had a range of same 8 500 
meters, about 5 miles. Obviously, this remarkable weapon didn't 
spring full blown from the mind of same inventor; it was the pro
duct of a long, slow process of technical accretion, sequential im
provements which, together, made possible this new field gun. 

You know them all; I need only recall them for you. Back in 
1858 they introduced rifled barrels. Rifling stabilized the pro
jectile in flight and this increased the range without increasing 
the pawder charge. Rifling also impraved the accuracy. 

The year 1871 saw the introduction af a successful breach
loader. The ingenious development of the interrupted screw 
breach block provided a solution ordnance officers had sought 
for years. Breach-loading not only increased the rate af fire 
but also gave the gun crew much greater protection behind an 
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armored shield. Unfortunately, barrel fouling still limited the 
rate of fire significantly. 

The next big development came when the designers achieved 
obturation, which is to say, by fitting each projectile with a soft 
copper band which: compressed into the rifling, they prevented 
the expanding gases of the propellant charge from leaking 
around the projectile and racing out the barrel ahead of it. By 
curtailing this leakage, the full power of the expanding gases of 
the explosive charge would impel the projectile, giving it a much 
greater range. What was no less important, by maxirnizing the 
impulse of the explosive charge, it was possible to reduce the 
weight of metal in the barrel. Certain rnetallurgical advances at 
the same time permitted a shift from bronze to cast steel and 
thus a much lighter gun. This translated into greater mobility. A 
substantially lighter gun meant fewer worries about breaking 
clown bridges and easier off road operations without becoming 
hopelessly mired in rnud and ruts. 

The year 1884 saw the appearance of a markedly improved 
propellant. This was a smokeless powder with uniform burning 
characteristics. Burning longer, it exerted a sustained pressure 
on the projectile. This made possible a further reduction in the 
powder charge and therefore an even lighter gun barrel. Smoke
less powder rneant an end to the clouds of smoke which had 
blinded the gunners. And equally important, the new propellant 
was nonfouling, and this meant it was no longer necessary to 
swab out the barrel after each shot. Furthermore, the new powder 
was highly stable, deteriorating only slowly. This meant it was 
safer and had a much longer shelf-life. 

In short, all these incremental technical innovations led to a 
series of significant improvements in performance: greater range, 
accuracy, rate of fire, mobility and so on. And each major gain 
in performance had tactical implications. For example: a higher 
rate of fire meant there could be fewer crew men. But a higher 
rate of fire also meant more ammunition consumption, therefore 
more caissons, more ammunition train, therefore more supply 
and manpower problems. But for all these technical innovations, 
the field gun was still a crude instrument. It was exceedingly 
inaccurate because after the recoil from each shot, it had to be 
rolled forward and re-laid. 
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The critical technological improvement was still missing. Not 
until 1891 was the recoil mechanism, the pneumo-hydraulic 
recuperator, introduced. A gun with recuperators could be 
anchored in place. The fall of each successive shot could be 
observed and appropriate corrections made in elevation and 
azimuth, progressively reducing the error. Calibrated venire 
dials and precision, optical sights were promptly added and -
voila - we have a revolutionary new weapon, the French 75! 

Now we come to the curious part of our story. Ten years after 
the appearance of the 75, the French field artillery was still being 
employed in virtually the same way as the old nineteenth century 
smoothbore muzzleloaders. Oh, there was a little progress, to 
be sure. Instead of firing up on the line, out in the open with the 
infantry, the guns were now withdrawn just behind the crest to 
get them out of sight. But this move caused grave problems. With 
the artillery separated from the infantry, the brigade commander 
no longer had them under his immediate glance, and this 
complicated coordination. 

Withdrawing field guns from the front line also raised serious 
problems for the battery commander. Standing with his guns 
behind the crest, he could no longer observe the fall of his shells. 
The French army tried to resolve this difficulty by issuing ex
tension step ladders to each battery commander so he could 
observe over the crest! 

In sum, with a superb weapon in their hands, the French 
artillery continued in the main to follow traditional doctrine 
developed over the past century for smoothbore muzzleloaders. 
Fortunately for the French army, however, there was a brilliant 
and perceptive young artillery officer, a Colonel Alexandre 
Percin who, soon after the appearance of the 75 began to sense 
the nature of the problem. He began to study it intensively and 
to conduct experiments. 

Finally, <luring the great annual French army fall maneuvers 
in 1908, he at last had an opportunity to conduct a mast telling 
experiment on a large scale. Colonel Perdn selected eight field 
artillery batteries and carefully explained that each was to have 
an entirely free hand to work out its own doctrines, its own 
tactical procedures. He approached each battery commander 
individually and assured him that he would enjoy complete 
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immunity from subsequent criticism if the tactical changes he 
introduced failed to work out. 

I want to a moment here to point out that Colonel 
Percin showed a genuine appreciation for true leadership here 
when he recognized the importance of "freedom to fail", the right 
to be honestly wrong. A commander who penalizes every 
attempt at innovation which miscarries will soon have nothing 
but unimaginative conformists among his subordinates. And 
unimaginative conformists are not the sort of men who seize 
the initiative to exploit unforeseen opportunities in battle or 
elsewhere. 

The results of Colonel Percin's experiment in the fall ma
neuvers of 1908 were catastrophic. Five of the eight batteries 
used traditional doctrine; that is, the battery commander selected 
his own targets. All five ended up firing unintentionally on ad
vancing friendly units. They did this because they were prac
ticing zone firing without continuous coordination with the 
advancing friendly infantry. Two of the eight batteries fired on 
enemy targets but they were targets already under fire by 
batteries from other units, not those in the experiment. Only one 
of the eight batteries in the test actually responded to the needs 
of the infantry with carefully controlled and coordinated fire. 

The obvious conclusion drawn by Colonel Percin was that 
French field artillery doctrine needed a complete overhaul. In 
short, improved weapons alone won't do the trick! Weapons 
must be accompanied by suitable doctrines to insure the fullest 
exploitation of the latest technology. 

We haven't time to trace out all the but you will re-
cognize the highlights. Long range rapid-fire guns which can 
sustain pinpoint accuracy need not remain exposed on the line 
using line of sight firing. They can fire indirectly from remote 
positions in the rear. It therefore follows that coordination of 
the artillery and the infantry must be improved since they are 
no longer under the immediate eye of the commander. From this 
in turn it follows that there must be forward observers with 
communication links to the firing batteries and the commander. 
Step ladders gave way to signal flags, to heliographs, and finally 
to telephones. This involved a whole new crew of signal types 
with consequent alterations in the artillery Tables of Organiza tion. 
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To improve accuracy, maps with grid coordinates were re
quired. This led to topographical engineers, cartographic 
specialists, and even field printing establishments capable of 
turning out mullet-colored contour maps on short notice. Taken 
all together, these changes added up to an immense logistical 
snowball. 

By the time war broke out in 1914, the French had made great 
strides in developing their field artillery doctrine. It was these 
doctrinal advances which helped them achieve such remarkable 
tactical accomplishments as box barrages to isolate a segrrient 
of the enemy line d uring an attack or precision rolling barrages 
to cover a major advance of infantry. 

The statistics on casualties clearly indicate what had been 
accomplished. During the Franco-Prussian war in 1870, same 
92 % of all casualties were gunshot wounds caused by infantry 
weapons. Only 8 % of the casualties resulted from shrapnel 
or artillery fire. By 1916, in the middle of World War I, these 
figures were almost reversed. Infantry weapons accounted 
for only 6 % of the casualties, while 85 % were credited to ar
tillery. The remaining 9 % covered all other weapons includ
ing gas. 

The question for us, here, to ask should be clear. The 75 mm 
gun had been around for nearly 20 years. Why did it take so long 
to develop an appropriate doctrine? Rather than answer that 
question historically for the French army, wouldn't it be more 
to the point for us to ask: are we in the Armed Forces today 
doing any better? Are we keeping our doctrine abreast of our 
technological advances? 

Before we try to address that question directly, we ought to 
be sure we know what doctrine is - and is not. Then we can look 
at the process by which doctrine is developed. 

First, same definitions. Here's how the official United States 
Joint Chiefs of Staff Dictionary oj Military Terms defines doctrine: 
"Fundamental prindples by which the military forces, or 
elements thereof, guide their actions ... Doctrine is authoritative 
but requires judgment in application." Note well the escape 
hatch in that last clause, a kind of Catch 22. It seems to say: this 
is "the official way to go," but if you go this way and it doesn't 
work out, then you used bad judgment and are culpable. 
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Contrast this current definition of doctrine with the JCS 
version of 50 years aga. It defined the term doctrine as" A com
pilation of princip les ..... which have been developed thru 
experience, or by theory, tha t represent the best-available 
thought and indicate and guide but do not bind in practice. Its 
purpose is to provide that understanding within a force which 
generates mutual confidence between a commander and his 
subordina tes. 11 

From my perspective that earlier definition is the better of 
the two by a wide margin. And this brings two thoughts to mind. 
Change does not always mean improvement. Just because it's 
newer doesn't mean its better. Further, if we would understand 
the new, it is always useful to look to the old and note the 
contrasts, always asking what these differences signify. This 
applies not only to doctrine and directives, but to institutions 
and even to newly appointed commanders. 

In any event, by whatever definition we may use, doctrine is 
an authoritative exposition of how.to do the job. But how is this 
"authoritative exposition" derived? Let's go back to the French 
army of the nineteenth century and stand at the elbow of those 
creative officers who made imaginative leaps forward in seeking 
to improve the effectiveness of their fieldguns. 

Consider, for example, the problem of obturation. They didn't 
need spark photographs to tel1 them gases were escaping out 
the barrel ahead of the roundshot. Having identified this pro
blem of wasted propulsion, they then cast about to conceptualize 
a solution. One such solution was to coat iron roundshot with a 
thin layer of lead. This shot, slightly larger than the diameter of 
the barrel, was supposed to give a snug fit and thus insure 
obturation. Unfortunately, to drive the shot home, one had to 
use a ramrod and a sledge hammer to push it clown the length 
of the barrel. If the lead coating was a mite too thick, then the 
possibility of blowing up the gun was significantly increased. 
At the same time the man wielding the sledgehammer out at 
the end of the muzzle, was exposed for a considerable time to 
enemy fire. 

Nonetheless, for all its !imitations, the proposed solution was 
a concept, a working hypothesis. If we can seal the shot with a 
tight fit in the barrel, then perhaps we can get a greater muzzle 
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velocity. The critical element here is the officer-observer who 
first sees a problem, then conceptualizes a solution using an 
"if ... then" structural logic. 

I need not trace out the rest of the pattern for you are all 
farniliar with it. If the initial conceptualization fails to work out 
as well as anticipated, then the cycle is repeated. The observer 
conceives of modifications which in turn are tested and the idea 
is eventually brought to a degree of perfection justifying pro
duction and standardization followed by issue to the troops. 

But, as we have seen, hardware is not enough. We need tactics 
and technique to insure the effective application of our new 
weapon. And here again the same kind of cycle must take place 
if we are to develop effective doctrine. The officer-observer 
studies the new weapon in various contexts. At one leve!, this 
could be in an entirely imaginary construct in his own mind. At 
another, it might be when observing a service test or a maneuver. 
Sornetimes it may be from studying reports of foreign armies 
using similar types of equipment or facing comparable problems. 
In each instance the perceptive observer makes an inferential 
leap which leads him to conceptualize a proposed solution, a 
tactic or procedure. This in turn must be subjected to repeated 
trials and, where defective, modified appropriately. 

Now let's stand back and look at this process. The crucial 
point in each cycle is the observer. Thousands of individuals 
may observe, but only those who draw usable inferences from 
the evidence before them bring about any real progress. The 
individual who makes an inferential leap and comes up with a 
new and useful concept is the creative soul the Armed Forces 
desperately need. And this applies, whether we are talking of 
developing a new piece of hardware, perfecting a tactical 
doctrine to accompany that hardware, or rnerely devising 
suitable means for making a more effective showing when 
testifying before a legislative committee, "Parliamentary tactics," 
if you will. 

If we go back to our field artillery example, it is clear that 
there was a serious institutional defect in the French army at 
the end of the nineteenth century. What was lacking was an 
effective organization charged with formulating doctrine and 
revising that doctrine when necessary in response to tech-
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nological innovations. But even where there is such an or
ganization, formally and officially established at same high 
echelon in the headquarters, it will be ineffective unless it has 
established sound procedures, not only for garnering informa
tion, which is to say "experience" from the field, with the widest 
possible cast of the net, but also ways and means of evaluating 
that experience objectively. 

Even if we establish a doctrine office in our headquarters, 
even if we staff it with the ablest men we can get, and even if we 
develop sound procedures which stress both wide search and 
objective analysis, will this be enough? In the final analysis, our 
ability to promulgate sound doctrine comes clown ta perceptive 
individuals like Colonel Percin, individuals with initiative, with 
persistence, and resourcefulness. You will observe that it wasn't 
just a single flash of insight, a single brilliant inferential leap, 
that paid off. Colonel Percin also devised a carefully controlled 
experiment, a closely observed maneuver, to test his hypothesis, 
his conceptualization. And this controlled experiment elicited a 
creative contribution from a number of individuals at the 
operational level. 

My main criticism of most military doctrine as it exists today 
is that it is not sufficiently founded on the hard evidence of 
experience. It'd easy ta blame the doctrinal writers at head
quarters for the defects in our doctrine, but this misses the point 
which I want to repeat: Even if the designated organization for 
promulgating doctrine were manned by a superb staff with 
highly effective procedures and a clear vision of their mission, 
we cannot escape the fact that this headquarters agency is now 
and ever must be utterly dependent upon individuals, perceptive 
observers, out in the operating echelons throughout the Armed 
Forces. 

And this brings me back ta all of us who are gathered here to 
discuss doctrine. It isn't enough for us to know what doctrine 
is; we must know and understand how the doctrinal process 
works. What is more, unless many of us become more active 
participants in that process, it will almost certainly falter. 

Let · rhe pose a few challenges. How often have you and I 
written an after action report when we weren't required to do 
so by some regulation? How often have you and I taken the 
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initiative to devote the extra time and effort to drawing an 
inference from our observation of some military activity in 
need of improving? How often have you and I taken the trouble 
to engage in constructive debate with the doctrinal concepts set 
forth by others? It has always been a matter of keen regret to me 
that so few officers have been willing to offer critical rejoinders 
to doctrinal articles appearing in our professional journals. 

The problem, unfortunately, goes beyond apathy or want of 
imagination; it seems to stem from a too common reluctance to 
criticize. As the British military analyst, Liddell Hart, puts it so 
tactfully in his memoirs, it is difficult to develop critical habits 
of mind when working "within a framework of military sub
ordination." 

Is it too much to suggest that we are not likely to develop 
sound doctrine unless the ideas we set forth are subjected to the 
most rigorous discussion, a free market of criticism, rejoinder, 
denial, confutation and modification? How can we expect our 
doctrinal formulations to be tough enough to survive in opera
tion against an implacable enemy unless we subject them to a 
dialectical pounding on the anvil of diverse experience? What 
I'm saying is this: circulating penultimate drafts of virtually 
finished doctrinal statements for endorsement by the interested 
commands is rather too late in the process to be fully effective. 

Now then, what are you to carry away from this presenta
tion? What is doctrine? Doctrine is an authoritative exposition 
of what has usually worked best; doctrines are generalizations 
based on the widest feasible cast of the net to gather record
ed experience. Doctrinal formulations which are not solidly 
grounded in recorded experience are not likely to be sound. 
That's my first point. 

My second point involves the process by which that ex
perience is garnered. Those who run the doctrine organization 
at headquarters must perfect their techniques for winnowing 
the evidence of experience with all the rigor and objectivity of 
the scientist or the court of law. But even their best efforts in 
this direction will fall short, unless they manage to elicit the 
active and voluntary participation of imaginative and perceptive 
observers throughout the operating echelons. In short, they can 
only succeed if the Armed Forces nourish a host of men like 
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Colonel Percin. This is a command problem and the hardest part 
of all; it involves creating a climate in every echelon of the Armed 
Forces, an intellectual climate which encourages and rewards 
creative initiatives even when these mean challenging some 
sacred cows head-on. 

Let me conclude with a hopeful footnote: Colonel Percin was 
promoted for his efforts, and retired as a major general. Go thou 
and do likewise! 
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Minister i Berlin 

Einar af Wirsens rapportering från Hitlertyskland åren 
1933-1936 

Bengt Wallroth 

Bakgrund 
Carl Einar Thure af Wirsen var svenskt sändebud i Berlin 1925-
1937. Han var född år 1875 och son till den på sin tid välkän
de litteraturkritikern, författaren och �tändige sekreteraren i 
Svenska Akademien, Carl David af Wirsen. 

Einar af Wirsen blev yrkesdiplomat efter att ha tjänstgjort som 
militärattache i Konstantinopel med sidoackreditering till Sofia 
åren 1915-1920. Han hade då en lovande militär bana bakom 
sig såväl som stabsofficer som sakkunnig i försvarsberedningar. 
Han hade också deltagit flitigt i försvarsdebatten, bland annat 
genom förslag år 1911 till en härordningsreform, vars ideer i flera 
avseenden kom att tjäna som underlag för 1914 års härordning. 

Efter att som major ha lämnat sin tjänst som militärattache 
1920 övergick han efter några månaders militär tjänstgöring i 
Sverige helt i Utrikesdepartementets tjänst. Efter kortare tjänst
göringsperioder som legationssekreterare i Warszawa och Lon
don samt som charge d'affaires vid de nyetablerade beskick
ningarna i Tallin och Riga utnämndes Wirsen i september 1921 
till minister i Bukarest, Aten och Belgrad. 

År 1924 utsågs Wirsen till ordförande i en av Nationernas 
Förbund tillsatt kommitte som skulle behandla den så kallade 
Mosulfrågan. Uppdraget, som innebar en undersökning av de 
politiska och etnografiska förhållandena inom området, beläget 
i norra delen av nuvarande Irak, slutfördes 1925. Wirsen utnämn
des samma år till svensk minister i Berlin. Han kvarstod i den 
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befattningen till februari 1937, då han förflyttades till Rom. Han 
var minister där till sin pensionering 1940. Wirsen avled i Stock
holm den 5 januari 1946. 

I Svenska Män och Kvinnor framhålls bland annat att Wirsen 
var en mångsidigt begåvad, kunnig och särpräglad person, som 
gjorde stora insatser såväl på det militära området som inom 
utrikestjänsten. Han anges ha varit skarp i sina omdömen om 
andra och utrustad med en självsäkerhet, som ibland kunde ta 
formen av arrogans, och var därför inte lätt att samarbeta med. 
Det framhålls emellertid att hans ovanliga kompetens och bety
dande erfarenhet erkändes av alla.1 

Einar af Wirsen framstår som en intressant, mycket begåvad, 
militärt och diplomatiskt framgångsrik, men även kontroversiell 
person. Hans diplomatiska chefstjänst i Tyskland under mellan
krigstiden motiverar en studie av hans verksamhet och hans militära 
bakgrund gör att en sådan även får viss militärhistorisk relevans. 

Uppsatsens syfte, frågeställningar, metod, av
gränsning� forskningsläget samt källmaterialet 
Syftet med denna uppsats är att redovisa och granska hur Wirsen 
uppfattade och bedömde vissa förhållanden och företeelser un
der den senare delen av sin tjänstetid i Tyskland. 

Följande frågeställningar studeras: 

Hur bedömde Wirsen de inrikespolitiska förhållandena i samband 
med Weimarrepublikens fall? 
Hur bedömde Wirsen nationalsocialismen och dess ledare? 
Hur bedömde Wirsen de säkerhetspolitiska förhållandena under 
den studerade tidsperioden; från Hitlers maktövertagande till fe
bruari 1937? 

Som bakgrund till frågeställningarna redovisas: 

hur den diplomatiska rapporteringen gick till samt vilket kon
taktnät Wirsen hade 
- hur Wirsens agerande påverkades av att han tjänsgjorde i en dik
taturstat
- om han av den anledningen fick särskilda instruktioner från Utri
kesdepartementet.
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Historievetenskaplig, empirisk metod utnyttjas. Härvid re
dovisas relevanta rapporter inom de områden som studeras var
efter dessa analyseras för att klarlägga de wirsenska bedömning
arna samt de motiv som legat bakom dessa. Studien grundas på 
den allmänpolitiska rapporteringen från Berlinbeskickningen 
under den tid och rörande de förhållanden som studeras. Här
vid förutsätts att även sådana rapporter, som inte personligen 
skrivits av Wirsen, speglar hans grundläggande synpunkter vad 
avser redovisade politiska värderingar. Specialattacheernas rap
portering är .inte föremål för studium. 

Försvarsattacheernas informationer till Försvarsdepartemen
tet och de militära staberna redovisas sålunda endast i de fall 
då de har utnyttjats i beskickningschefens rapporter. Att för
svarsattacheerna framhålis här beror på att deras informationer 
bedöms ha särskild säkerhetspolitisk relevans jämfört med and
ra specialattacheers. 

Att täcka hela tidsperioden 1925-1937 inom ramen för upp
satsen har inte varit möjligt varför begränsningar har gjorts. Tids
mässigt begränsas perioden från slutet av år 1932 till och med 
januari 1937. Den innefattar Weimarrepublikens fall och Hitlers 
övertagande av makten. Perioden framstår som intressant från 
såväl allmänpolitiska som säkerhetspolitiska synpunkter. En 
annan begränsning är att endast de företeelser och förhållanden 
som direkt berör de ovan redovisade frågeställningarna stude
ras. Handelspolitiska frågor behandlas alltså inte trots att även 
de var viktiga under den studerade perioden. Anledningen är 
att de säkerhetspolitiska förhållandena bedöms vara de vikti
gaste. De handelspolitiska frågorna bedöms dessutom vara så 
omfattande att de såväl tids- som omfångsmässigt kräver större 
utrymme än som disponeras. En ytterligare begränsning ligger 
i att de nazistiska klagomålen avseende tysklandskritiska tid
ningsskriverier i svensk press inte behandlas ingående. Anled
ningen är att denna fråga varit föremål för ganska omfattande 
redovisningar i andra sammanhang, till exempel i Erik Lönn
roths Den svenska utrikespolitikens historia� del V, 1919-1939. 

Beträffande forskningsläget kan konstateras, att även om det 
har skrivits mycket om den aktuella perioden i såväl Sverige 
som internationellt, har ingen systematisk genomgång av den 
politiska beskickningsrapporteringen gjorts. Lönnroth hänvisar 
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till Wirsens rapportering men då främst i frågor som berör de 
svenska pressreaktionerna på händelser i Tyskland samt rörande 
vissa handelspolitiska frågor. I Wirsens andra memoarbok, 
Från Balkan till Berlin, berörs tiden till och med december 1932, 
men inte tiden efter Hitlers makttillträde. 

För uppsatsen utnyttjat källmaterial utgörs främst av de ak
tuella allmänpolitiska rapporterna (HP 1 Ct 1920 års dossier
system) från perioden, vilka finns arkivställda i Riksarkivet. 
Även andra grupper inom HP har utnyttjats, fast i mindre om
fattning. 

Övrigt material utgörs huvudsakligen av litteratur enligt för
teckning. Litteraturen har i huvudsak använts för att klarlägga 
händelseförlopp under den studerade tidsperioden. 

Dagboksanteckningar eller minnesanteckningar skrivna av 
Wirsen finns inte i riks- eller krigsarkiven och inte heller i Utri
kesdepartementet. 2 

Den diplomatiska rapporteringen, 
kontaktnät och arbetsförhållanden 

Den diplomatiska rapporteringen 
Rapportering till hemmamyndigheten skedde genom skrivelser, 
handbrev och telegram eller muntligen. 

Avsikten med den politiska rapporteringen var att hålla 
utrikesledningen underrättad om tilldragelser och förhållanden 
av betydelse för Sveriges förbindelser med vederbörande län
der samt om den allmänpolitiska utvecklingen i stort. Den skulle 
ge utrikesledningen tillfälle att skapa sig en bild av det allmänna 
politiska läget etc och de mer betydande frågor som påverkade 
de olika ländernas politiska liv samt deras förhållande till an
dra länder. Detta krävde en oavlåtlig och objektiv iakttagelse av 
förhållandena, studium av press och politisk litteratur samt goda 
förbindelser med såväl ledande personer i landet som represen
tanter för andra makter. 3 

Vanligen skedde rapporteringen genom skrivelser, ofta kal
lade rapporter eller depescher.4 Som mottagare angavs som re
gel antingen "Hans Excellent Herr Ministern för Utrikes Ären-
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dena "eller "Herr Minister". I det förra fallet var skrivelsen pri
märt avsedd för myndigheten. I det senare fallet var avsända
rens bedömning att utrikesministern - i förekommande fall 
tjänsteförrättande utrikesministern personligen borde ta del 
av handlingen. Vederbörandes namn angavs då i nedre, vänstra 
hörnet på titelbladet. 

I skrivelsens övre vänstra hörn angavs skrivelsens ärende
mening och i dess övre högra hörn avsändarens tjänsteort, 
skrivelsens datum och löpnummer, klassificering (t ex HP 1) samt 
i förekommande fall om skrivelsen bedömdes vara förtrolig el
ler strängt förtrolig. 

När skrivelsen nådde Utrikesdepartementet stämplades den 
in med samma nummer som avsändaren använt men med till
lägg av en landskod; för Tyskland koden Ct. Ankomstdatum 
angavs även. Det hände att mottagaren angav ytterligare klassi
ficeringsbeteckning om denne ansåg att skrivelsen berörde fler 
sakområden än det eller de som avsändaren utmärkt. 

En särskild typ av skrivelser inom det politiska området ut
gjorde kvartalsrapporterna. De redovisade i sammanställd form 
de viktigaste tilldragelserna under det kvartal som passerat. Som 
regel hade de enskilda händelserna inrapporterats efter hand. 
Utrikesministern skulle i början av varje riksdag lämna en re
dogörelse för det allmänna politiska läget. Grunden för denna 
redogörelse utgjordes av kvartalsrapporterna.5 

Handbrev utnyttjades som regel för kortare meddelanden om 
enskilda händelser och om uppgifterna inte var genomarbetade 
eller analyserade, eller om de bedömdes vara särskilt känsliga. 
Handbrev rörande politiska förhållanden ställdes som regel till 
chefen för den politiska avdelningen eller kabinettssekreteraren 
och i undantagsfall till utrikesministern. I handbreven tillät man 
sig ett friare skrivsätt än i rapporter och depescher. 

Handbreven saknade ärendemening och hade inte heller av 
avsändaren angiven klassning eller nummer. Dessa uppgifter 
åsattes av mottagaren. Anledningen till detta var att registre
ring skedde hos vederbörande mottagare i löpnummerordning. 

Telegrammen hanterades i princip som handbreven. Hem
liga respektive öppna telegram registrerades var för sig. 

De som på Utrikesdepartementet tog del av en handling satte 
sin paraff (sitt signum) på den. Det angavs även om handlingen 
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delgivits mottagare utanför departementet, i sådant fall som 
regel andra beskickningar. Kodbeteckningar utnyttjades för att 
markera om en handling delgivits Konungen och statsministern. 
Det hände även att handläggare eller andra gjorde anteckningar 
rörande till exempel vilka åtgärder som vidtagits i ett ärende. 
Grundregeln var att man skulle kunna se vad skrivelsen hade 
föranlett.6 

Utöver den skriftliga rapporteringen kan man räkna med att 
muntliga uppgifter lämnades vid kontakter mellan beskicknings
personal och hemmamyndigheten. Vad som avhandlades vid 
sådana tillfällen framgår som regel inte av det skriftliga mate
rialet. Det finns också exempel på att uppgifter lämnades per 
telefon.7 

Det framgår inte av det studerade materialet att hemma
myndigheten framställde önskemål om specificerade, politiska 
uppgifter eller efterfrågade förkladngar eller bedömningar med 
anledning av insända, politiska rapporter. Det är möjligt att så
dana uppgifter begärdes per telefon eller vid personliga sam
manträffanden utan att detta dokumenterades. Det troligaste är 
kanske att man i Utrikesdepartementet bedömde att beskick
ningschefen själv var bäst skickad att avgöra vad som borde 
rapporteras inom det politiska området. 

I denna studie hänför sig rapporter till HP 1 Ct om ej annat 
anges. 

Kontaktnät 

Det ligger i sakens natur att det endast i undantagsfall lämna
des upplysningar om uppgiftslämnares identitet, i synnerhet om 
rapporteringen var av känslig natur. 

Det framgår dock att kollegor i den diplomatiska kåren var 
viktiga källor och samtalspartners.8 Detsamma gällde regerings
tjänstemän, vilka väl dock som regel - men inte alltid - får antas 
ha förmedlat auktoriserad information. 9 Regimkritiker, och 
bland dessa särskilt ledande politiker, utgjorde också infor
mationskällor - särskilt i början av den studerade perioden -
liksom höga företrädare för försvarsmakten.10 Det framgår att 
de svenska försvarsattacheerna hade vissa goda källor, vars in
formationer i viktiga fall även delgavs beskickningschefen.11 
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Pressen utgjorde naturligtvis en viktig källa. I början före
kom där även mot Hitler och nationalsocialismen kritiska syn
punkter och under hela perioden fanns där naturligtvis offici
ella och officiösa synpunkter och redovisningar. 

Arbetsförhållanden 

Av Wirsens rapportering att döma var de diplomatiska arbetsför
hållandena inte anmärkningsvärt svåra trots att verksamheten kom 
att bedrivas i en diktaturstat. En orsak till detta kan, särskilt under 
de första åren av Hitlers maktinnehav, ha varit att många av de 
tjänstemän som beskickningen hade att göra med inte själva var 
nazister utan snarare tysknationella och konservativa, även om de 
i många fall hade med nazisterna överlappande intressen. Så torde 
ha varit fallet inom utrikesförvaltningen och krigsmakten och även 
inom industri- och affärsvärlden. Många av dess representanter 
hade etablerat goda relationer med Sverige under kejsartiden och 
Weimarrepublikens år.12 

Självfallet rådde det emellertid speciella förhållanden för den 
diplomatiska verksamheten i Tyskland under Hitlerregimen. Det 
sammanhängde till stor del med att regeringen var ytterst känslig 
för kritik och sådan riktades i svensk press ofta och häftigt mot 
regimen. 

Wirsen fann i flera fall de mot Tyskland kritiska skriverierna i 
svensk press störande. Det berodde inte på att han sympatiserade med 
regimen utan att han ansåg det vara oklokt att anslå en ton som en
bart kunde irritera makthavarna och medföra nackdelar för Sverige. 
Wirsen klagade flera gånger på sådana skriverier och hemställde även 
att man från Utrikesdepartementets sida skulle vidta dämpande åt
gärder. Han beklagade även att man i Sverige inte väckt åtal mot tid
ningen Arbetaren med anledning av skriverier på hösten 1933.13 

Wirsen vidarebefordrade även tyska klagomål med anledning 
av att Karl Gerhard framställde Hindenburg, Hitler och Göring 
på ett förlöjligande sätt i en revy i maj 1933. Wirsen föreslog att 
man skulle tillmötesgå de tyska önskemålen att i varje fall inte 
vidare framställa rikspresidenten på scenen. Han bad att man skulle 
vidarebefordra synpunkterna till utrikesministern. Av en på
skrift på handlingen framgår att en förhandling skett med "KG". 
Resultatet av denna förhandling redovisas emellertid inte. 14 
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En fråga som sammanhängde med tjänsten i diktaturstaten 
var hur beskickningen, och särskilt då beskickningschefen, skulle 
förhålla sig till medverkan i olika evenemang som hade en utta
lat nationalsocialistisk prägel. Sådana problem förekom vid flera 
tillfällen och gällde då i synnerhet om beskickningen skulle vara 
representerad eller Wirsen själv delta vid de nazistiska parti
dagarna. Det framgår inte av arkivmaterialet att han fick sär
skilda förhållningsorder hur han skulle förfara i sådana och lik
nande sammanhang utom i de fall han själv begärde instruktio
ner. Man eftersträvade från svensk sida ett med övriga demo
kratiska och särskilt de nordiska länderna likartat förhåll
ningssätt. Som regel deltog varken Sveriges eller övriga demo
kratiska länders representanter vid dylika evenemang, i varje 
fall inte på chefsnivå. Beslut fattades i dialog mellan beskick
ningen och Utrikesdepartementet. I de studerade fallen följdes 
de förslag som beskickningen framförde. 15 Att märka i detta sam
manhang är dock att Wirsen själv föreslog att han skulle när
vara vid den nationalsocialistiska partikongressen på hösten 
1936. Motivet var att han ansåg att det i längden inte gick att 
undgå att delta utan att skada relationerna till Tyskland på ett 
onödigt sätt. Utrikesdepartementet meddelade att Wirsen själv 
fick bestämma hur han skulle göra.16 

Det är möjligt att förhållningsregler rörande det diplomatiska 
uppträdandet meddelades muntligt vid personliga sammanträf
fanden eller per telefon. Wirsen var dock sällan själv hemma i 
Sverige mer än ett par gånger om året, men möten kan även ha 
ägt rum i Berlin, till exempel i samband med ledande UD-perso
nals resor till och från Geneve. 

Wirsen förflyttades till Rom 1937. Bakgrunden antyds i en notis 
i Dagens Nyheter med anledning av hans sjuttioårsdag 1945. 
Där sägs att Wirsen tidigt avslöjade den nazistiska regimens 
ödesdigra tendenser och att de styrande i Tyskland var väl med
vetna om att han inte lät sig duperas. I notisen hävdas att det 
därför befanns önskvärt att ersätta Wirsen med en för de nya 
herrarna mindre anstötlig person. 17 

Att döma av rapporteringen hade Wirsen själv inte kontakt 
med den högsta, nationalsocialistiska ledningen många gånger 
under sin tjänst i Berlin. En bidragande orsak kan ha varit att 
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han inte förmådde eller inte ville dölja sin kritiska inställning 
till regimen. Detta kan naturligtvis i så fall ha minskat hans 
möjligheter att få informationer från regimen närstående. Att så 
skulle ha varit fallet framgår dock inte direkt av rapporteringen.18

Det framgår inte heller av den politiska rapporteringen att han 
till följd av sin kritiska inställning skulle ha varit utsatt för när
gånget intresse från säkerhetstjänstens sida. Uppenbarligen räk
nade han inte heller med att hans telefonsamtal avlyssnades. 
Det framgår av rapporteringen att även känsliga frågor avhand
lades per telefon. 

Det förtjänar att påpekas att det inte finns någon dokumen
tation i den politiska rapporteringen som belyser orsakerna till 
Wirsens förflyttning till Rom. Det framgår inte heller om han 
gjorde avanmälan eller avskedsvisiter hos tyska myndigheter 
eller minis trar.19 

Weimarrepublikens fall 

Den fråga som skall studeras är hur Wirsen bedömde de inri
kespolitiska förhållandena i samband med Weimarrepublikens 
fall. 

Efter vapenstilleståndet den 11 november 1918 genomfördes i 
början av år 1919 val till en nationalförsamling som konstituera
des i Weimar den 6 februari. Socialdemokraterna som fick flest 
röster bildade regering tillsammans med det vänsterliberala 
tyska demokratiska partiet och det katolska centrumpartiet. 

Weimarrepubliken blev ett politiskt misslyckande. Det be
rodde på att det aldrig gick att skapa en demokratisk majoritet i 
riksdagen. Det fanns sålunda inte underlag för demokratiska 
regeringar. Misstron mot det parlamentariska systemet var också 
utbredd. Många konservativa och nationellt inriktade önskade 
en återgång till monarki. Kommunister och nazister, som ofta 
samarbetade i riksdagen, var inte heller anhängare av de parla
mentariska principerna. Dessa förhållanden ledde till handlings
förlamning i regering och riksdag och täta regeringsskiften. 
Avsaknaden av handlingskraftiga, demokratiskt sinnade rege-
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ringar samt ekonomiska problem och hög arbetslöshet banade 
väg för Weimarrepublikens fall och det nazistiska maktöverta
gandet.20

I och med att Hitler blev rikskansler den 30 januari 1933 var 
Weimarrepublikens fall ett faktum. Maktövertagandet konsoli-
derades i och med valet den 5 mars samma år.21

Det kan diskuteras när republikens fall inleddes. Det finns 
de som bedömer att så skedde i och med att regeringen Briining 
tillträdde 1930 och fullmaktslagar enligt konstitutionens artikel 
48 kom till ökad användning. Denna uppfattning stärks om man 
även anser att det i Heinrich Bri.inings strategi ingick att elimi
nera parlamentets makt och ersätta det med de gamla maktha
varna - armen, byråkratin och den ekonomiska eliten - under· 
en auktoritär presidentregim. Det finns emellertid även mer po
sitiva omdömen om Bri.inings insatser.22

I denna studie har bedömts att slutfasen inleddes under Franz 
von Papens tid som rikskansler 1932. Papen dokumenterade 
tydligt sin odemokratiska och oparlamentariska inställning. Han 
tillät ånyo de uniformerade, politiska stormtruppernas uppträ
dande vilket tidigare hade förbjudits av Briining. Detta med
förde förnyade, blodiga kravaller. Papen fråntog socialdemokra
terna makten i Preussen och lät utse sig själv till dess riks
kommissarie. Han hyste allvarliga planer på att kuppartat för
söka genomföra en ny konstitution som skulle avlägsna det par
lamentariska systemet. Han banade slutligen väg för Hitlers 
maktövertagande i fåfängt hopp om att kunna utnyttja denne 
för sina egna politiska syften.23 

Granskningen av Wirsens rapportering i anslutning till 
Weimarrepublikens fall omfattar tiden från november 1932 till 
och med Hitlers makttillträde den 30 januari 1933. 

Rapporteringen 

Efter nyval till riksdagen den 6 november 1932 rådde enligt 
Wirsen en instabil inrikespolitisk situation. Nationalsocialister
na hade gått tillbaka i jämförelse med det föregående valet men 
var alltjämt det största partiet, dock utan egen majoritet. Kom
munisterna hade gått framåt. 24 

27 



Wirsen ansåg att följande alternativa handlingsvägar då var 
aktuella: 

En ny samlingsregering. Undersökningar för en sådan lösning 
pågick. 

- Om dessa misslyckades kunde en partiell rekonstruktion av den
sittande regeringen aktualiseras. Wirsen höll för troligt att det skulle
medföra att Papen måste offras, vilket sannolikt rikspresidenten
Otto von Hindenburg inte önskade.

Om inte något av dessa alternativ kunde genomföras uteslöt inte 
Wirsen en statskupp i syfte att återinföra ett auktoritärt eller mo
narkistiskt statsskick. Han bedömde dock att det var tvivelaktigt 
om "statskuppmakarna" Papen och Alfred Hugenberg skulle ha 
någon framgång i sådana strävanden.25 

De sonderingar rörande en ny samlingsregering som genom
fördes, ledde inte till resultat. Rikspresidenten motsatte sig att 
Hitler skulle stå i spetsen för en ny regering, vilket denne ställt 
som krav för sin medverkan. 26 

Även Papen och Hugenberg var negativa till att Hitler skulle 
bilda en samlingsregering. Wirsen bedömde emellertid att 
Papens och Hugenbergs motstånd inte så mycket berodde på 
rädsla för att lämna över makten till Hitler, som på en önskan 
att praktiskt taget omöjliggöra varje slag av parlamentarisk re
gering. Enligt hans uppfattning ville de tysknationella helst av
skaffa riksdagen och återinföra det politiska tillstånd som rådde 
i Preussen på 1840-talet. Det slutliga målet skulle enligt Wirsen 
tveklöst vara monarkins återställande, om inte förr så vid 
Hindenburgs frånfälle.27 

Wirsen ansåg därför att en koalitionsregering under natio
nalsocialistisk ledning var att föredra från parlamentarisk syn
punkt. En sådan skulle även kunna åstadkomma en relativt lugn 
utveckling. Wirsen menade också att Hitler hade kunnat ta mak
ten om han varit mer beslutsam och ägt större tilltro till sin egen 
förmåga som statsman.28 

I ett strängt förtroligt handbrev till kabinettssekreteraren be
rörde Wirsen de intriger som hade förekommit i samband med 
regeringskrisen. Rikspresidenten hade i det längsta velat behålla 
Papen. Hans sympatier för denne var så stora att ytterligare på
tryckningar var överflödiga, men sådana hade ändå förekom
mit. Huset Hohenzollern skulle ha gjort framstötar i den rikt
ningen och kejsar Wilhelm skulle ha framhållit att inga hänsyn 
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borde tas till riksdag och partier i den rådande situationen samt 
att Papens fortfarande behövdes för "reformarbetet". Enligt 
Wirsen rådde det inget tvivel om att en plan hade förelegat om 
monarkiens återställande.29 

Hindenburg hade således helst velat behålla Papen. Det var 
först sedan försvar.sminister Kurt von Schleicher hade medde
lat att sittande utrikes- och finansminister samt även andra med
lemmar i regeringen skulle avgå om Papen fick fortsatt förtro
ende som Hindenburg uppdrog åt Schleicher att bilda regering. 30 

Det blev alltså inte någon samlingsregering under Hitlers led
ning och inte heller någon statskupp utan en restaurering av 
regeringen med Schleicher som rikskansler. Schleicher fick upp
draget att bilda regering den 2 december och redan dagen därpå 
konstituerades den nya regeringen.31 

Den nya riksdagen, som tillkommit efter novembervalen, 
hade sitt första sammanträde den 6 december. Wirsen rapporte
rade att så gott som alla partier föreföll att önska en politisk 
avspänning för att undvika en ny upplösning av riksdagen. Tre 
viktiga frågor var föremål för överläggning. En gällde ett 
nationalsocialistiskt förslag att utse en ställföreträdare för riks
presidenten vid förfall för denne. Andra förslag gällde upphä
vande av den socialpolitiska delen av en nödförordning av den 
4 september 1932. Den tredje frågan gällde förslag till en amnesti
lag avseende vissa typer av brott ("subversiv propaganda" etc). 

Wirsen påpekade att det ansågs att förslaget om ställföreträ
dande rikspresident hade tillkommit i två syften. Det skulle bryta 
udden av vissa farhågor att Hitler om han blev rikskansler - i 
en viss situation skulle kunna bli statschef med de befogenheter 
som tillkom denne. Det skulle också försvåra för anhängarna av 
kejsardömet att försöka genomföra en monarkistisk restauration 
i samband med Hindenburgs frånfälle. 

Förslagen rörande de socialpolitiska frågorna diskuterades i 
en i huvudsak positiv anda och amnestilagen åstadkoms genom 
en kompromiss. Riksrättens president föreslogs få uppdraget 
som ställföreträdande rikspresident. 

Riksdagen beslöt att tills vidare åtskiljas och att kallelse till nytt 
riksdagsmöte skulle utfärdas genom talmannen Görings försorg. 

Wirsen ansåg att sessionen bidragit till att lugna stämningen 
i landet och att Schleichers ställning hade stärkts. Han påpe-
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kade att nya komplikationer naturligtvis kunde uppstå när par
lamentet sammanträdde på nytt, men att det föreföll som om 
man hämtat andan efter den osäkerhetskänsla som rått under 
den sista tiden av Papens rikskanslerskap. Han framhöll emel
lertid att det inte gick att förneka de förtjänster som Papen trots 
allt hade haft. Han nämnde särskilt Papens ingripande mot den 
handlingsförlamade braunska regeringen (socialdemokrater och 
centrum) i Preussen. Han bedömde att detta hade avvärjt en si
tuation där krigsmakten kanske annars hade varit tvungen att 
ingripa med svåröverskådliga konsekvenser. Papen förstörde 
däremot enligt Wirsen sina utsikter genom planerna på en för
fattningsreform som inte hade kunnat genomföras på laglig 
väg.32 

I ett radiotal den 15 december, som kommenterades i en rap
port från Wirsen, sammanfattade Schleicher regeringens poli
tik. Den viktigaste inrikespolitiska frågan var att avhjälpa ar
betslösheten. Tidigare speciallagstiftning skulle revideras. 
Wirsen påpekade att så också skedde också den 19 december då 
bland annat inskränkningarna i pressfriheten upphävdes. Det 
av Papen inrättade rikskommissariatet för Preussen skulle dock 
enligt Schleicher inte kunna avvecklas förrän garantier hade 
skapats för en likformig styrelse av riket och Preussen. 

Regeringens utrikespolitiska mål sades vara likaberättigande 
med andra länder. Enligt Wirsen hade detta i varje fall till del 
uppnåtts den 11 december då Frankrike, Storbritannien, Italien, 
Förenta Staterna och Tyskland undertecknande en förklaring, 
som erkände Tysklands likaberättigande i förhandlingarna vid 
nedrustningskonferensen.33 

I en rapport rörande Tysklands läge vid årsskiftet framhöll 
Wirsen att det inre läget präglades av en klar tendens till konso
lidering. Nedgången hade upphört inom statsekonomi och pro
duktion. En mörk punkt var dock kommunalfinanserna, men i 
övrigt hade den finansiella situationen snabbt förbättrats efter 
en svår kris under sommaren. Inrikespolitiken förlöpte enligt 
rapporten i avspänningens tecken efter "fluktuationer och 
tillspetsningar". Det vore emellertid förhastat att tro att avspänn
ingen var slutgiltig. På det utrikespolitiska området pekade 
Wirsen särskilt på två tyska framgångar; en uppgörelsen i Lau
sanne rörande krigsskadeståndet samt överenskommelsen rö-
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rande Tysklands principiella likaberättigande i rustningshän
seende. Överenskommelserna innebar emellertid enligt Wirsen att 
två av grundpelarna i Versaillesfreden rycktes undan.34 

Den 19 januari 1933 rapporterade Wirsen att Schleichers ställ
ning hade försämrats. Wirsen bedömde läget som osäkert och 
att mycket tydde på att parlamentet skulle upplösas.35 

I ett handbrev två dagar senare meddelade Wirsen att riks
dagens sammanträde hade uppskjutits till den 31 januari. Han 
ansåg att en regeringskris var nära förestående. En av riks
kanslerns närmaste vänner - vilken framgår ej - hade uppgivit 
för Wirsen att de olika riksdagsgruppernas taktik var att omöj
liggöra riksdagsarbetet och att manövrera så att författningen 
eventuellt kunde sättas ur funktion. Schleicher ansåg enligt sa
gesmannen att det vore bäst att upplösa riksdagen och uppskjuta 
därpå följande nyval i ett år. Dessa skulle då gälla en konstitu
erande församling. Det sades emellertid att Hindenburg mot
satte sig detta. I handbrevet påpekades också att det föreföll som 
om förhandlingar fördes i syfte att få till stånd en regeringskoa
lition som skulle sträcka sig från nazisterna till centrum. "Ut
sikterna för ett resultat är naturligtvis utomordentligt små", 
framhöll Wirsen.36 

I en utförlig rapport redovisade Wirsen den händelseutveck
ling som ledde till regeringsskiftet den 30 januari 1933. 

Schleicher avgick den 28 januari sedan han förlorat det stöd 
han tidigare hade haft av samverkande partier. Dessutom hade 
han enligt Wirsen utsatts för intriger från Papens sida. Vid sin 
sista föredragning för rikspresidenten den 28 januari hade 
Schleicher bedömt att tre möjligheter förelåg i den uppkomna 
situationen; en parlamentarisk majoritetsregering, vilken san
nolikt endast kunde åstadkommas under Hitlers ledning, en 
minoritetsregering stödd på en stark högerkoalition och som li
kaså sannolikt måste ledas av Hitler eller slutligen ett president
kabinett med ytterst vittgående fullmakter. Den första av dessa 
fullmakter måste innefatta en upplösning av riksdagen. När 
Hindenburg hade vägrat att ge denna fullmakt framförde 
Schleicher regeringens avskedsansökan vilken omedelbart be
viljades. 

Wirsen diskuterade därefter de rykten som cirkulerat om en 
upplösning av riksdagen följd av en övergång till diktatur. Man 
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ansåg sig veta att både Papen och Hugenberg önskade parla
mentarismens definitiva avskaffande och kejsardömets återin
förande. 

Papen fick emellertid i uppdrag av Hindenburg att under
söka möjligheterna att åstadkomma en ny regering. Många fruk
tade att det skulle bli en ny ministär Papen, vilket enligt Wirsen 
skulle vara liktydigt med en författningsstrid sorri inte enbart 
kunde leda till blodiga inbördes strider utan även sätta rikets 
enhet i fara. 

Lösningen blev emellertid att Hitler erhöll och antog upp
draget att bilda en ny regering. Denna lösning bedömdes av 
många - också av Wirsen - som mindre farligt än en ny regering 
under Papens ledning. Wirsen ansåg att Hitlers riksledarskap i 
varje fall innebar ett sista försök att regera med en parlamenta
risk koalition. Genom att utrikes- och finansministrarna blev 
kvar på sina poster undveks utrikespolitiska och finansiella ex
periment. Man kunde vidare, enligt Wirsen, räkna med att Hit
ler i glädjen över att ha nått sitt mål skulle visa en viss modera
tion. En annan sak var hur länge en sådan moderation skulle 
komma att bestå. Wirsen erinrade om att även Mussolini visade 
måttfullhet under sin första regeringstid och att även hans för
sta kabinett var en koalitionsregering där partiet var blygsamt 
företrätt, numerärt sett. Wirsen bedömde att det ganska snart 
kunde komma en tid då Hitler skulle söka göra sig av med sina 
kolleger ur andra partier. Wirsen ansåg att det även skulle vara 
svårt för Hitler att i längden undvika kraftåtgärder vilka hans 
talrika anhängare kunde komma att kräva. 

Enligt pressuttalanden var de extrema högerorganen mycket 
nöjda. De moderata högertidningarna ansåg, liksom Wirsen, att 
det var nödvändigt att Hitler kom till makten. Socialdemokra
terna manade framför allt till lugn och ordning under det att 
kommunisterna uppmanade till storstrejk, vilken Wirsen ansåg 
vara dömd att misslyckas. En sådan skulle omedelbart slås ned 
eftersom såväl militära som paramilitära resurser stod till den 
nya regeringens förfogande.37 

I ett handbrev en vecka senare framhöll Wirsen att läget kunde 
komma att försämras efter mitten av mars. Då vore nämligen en 
konflikt mellan nationalsocialisterna och de tysk-nationella inte 
osannolik. Han tillade att de parlamentariska formerna möjli-
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gen skulle komma att följas om nazisterna och centrum tillsam
mans fick majoritet. 

För övrigt tillade Wirsen i brevet att han vidhöll sin tidigare 
uppfattning att ett system Papen vore ännu mer betänkligt än 
ett system Hitler. Hans synpunkt underströks genom följande 
passus: "Ett system Hitler, huru utomordentligt betänkligt det 
än skulle vara, kommer förmodligen åtminstone att vila på en 
bredare, något mer folklig bas". De tidigare härskande kretsarna 
skulle däremot enligt Wirsen göra allt för att befästa sitt infly
tande och att ge åtminstone Preussen en feodal karaktär. Han 
tyckte sig hos denna konservativa elit ha funnit en förskräck
ande brist på uppfattning om tidens krav och de ändrade be
tingelserna för en sund utveckling. Ett system Papen skulle där
för innebära ett försök att vrida utvecklingen tillbaka och ra
sera det mesta av vad som under det senaste årtiondet vunnits 
avseende sociala framsteg och folkets uppfostran för statslivet.38

Analys 

Wirsen ansåg att situationen var labil och farlig i samband med 
regeringskriserna såväl före som efter Schleichers tvåmånaders 
regeringstid kring årsskiftet 1932/1933. I synnerhet Wirsens syn 
på vad han kallade "regim Papen" repektive "regim Hitler" är 
av intresse i det sammanhanget. 

Wirsen bedömde att det största hotet vid dessa kriser kom 
från tysknationellt och konservativt håll. Han fruktade att en 
regim under Papens ledning med Hugenberg och de tysk
nationella som stöd skulle medföra en återgång till monarki el
ler ett i övrigt auktoritärt och odemokratiskt styre. Om så skedde 
skulle utvecklingen vridas tillbaka i såväl socialt som politiskt 
hänseende. De landvinningar som uppnåtts i dessa avseenden 
under den senaste tioårsperioden skulle gå förlorade. Wirsen 
pekade särskilt på att riskerna skulle vara stora för en återgång 
till en feodal struktur, i varje fall i Preussen. 

Man kan nu i efterhand konstatera att Wirsens farhågor vad 
avsåg regim Papen var rätt bedömda och att de rykten om riks
dagsupplösning och övergång till auktoritärt styre som han rap
porterat om inte saknade grund. Papen föreslog nämligen den 1 
december vid ett möte med Hindenburg att han skulle kvarstå 
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vid makten, upplösa riksdagen och underkuva de politiska parti
ena med militär hjälp samt utarbeta en ny konstitution.39 

Wirsen ansåg alltså att Hitler utgjorde ett mindre hot än 
Papen-Hugenberg. Två skäl låg bakom denna bedömning. 

Det ena hade demokratisk och parlamentarisk grund. Han 
bedömde att en nationalsocialistisk regim skulle ha en bredare, 
mer folklig bas än en :regering stödd på de tidigare härskande 
klasserna. Hitler var också enligt Wirsen ett mindre hot mot 
parlamentarismen än de presumtiva "kuppmakarna". Det na
tionalsocialistiska var det största partiet trots att det hade förlo
rat en hel del mandat vid valen i november 1932. Från parla
mentarisk synpunkt var det alltså naturligt att nationalsocialis
terna fick pröva möjligheterna att bilda regering. Wirsen be
dömde att Hitler skulle följa de parlamentariska spelreglerna, 
vilket ju även blev fallet så tillvida att han kom till makten på 
legal väg. Hitler hade ju för övrigt redan efter det misslyckade 
kuppförsöket 1923 dragit slutsatsen att makten måste erövras 
på konstitutionell väg.40 

Det andra skälet var att Wirsen räknade med att Hitler, väl 
vid makten, skulle vara mer ansvarskännande och måttfull i sitt 
agerande än han hade varit i opposition. En regering med Hit
ler som ledare skulle i så fall kunna borga för en relativt lugn 
utveckling. Wirsen ansåg dock att osäkerheten i en sådan be
dömning på längre sikt var betydande. Enligt hans bedömning 
skulle det snart nog kunna komma tider som präglades av hår
dare tag. 

Wirsen hade alltså, trots att han ansåg Hitler vara ett bättre 
val än Papen, inte något större förtroende för Hitler. Han hyste 
starka betänkligheter även mot en nationalsocialistisk regim. 
Wirsen ansåg alltså snarare att en regering under Hitlers led
ning var det minst otillfredsställande av två dåliga alternativ. 

Det kan möjligen anses anmärkningsvärt att Wirsen betraktade 
Papen och de tidigare styrande eliterna med sådan misstro. Han 
var ju själv aristokrat med militär bakgrund och själv tämligen 
auktoritär till sin läggning.41 Han hyste emellertid en stark av
ersion mot vad som var "preussiskt" till skillnad mot det syd
tyska gemyt som han uppskattade.42 Hans motvilja mot Preussen 
kan tyckas egendomlig mot bakgrund av att Preussen var den 
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delstat som bäst levt upp till de demokratiska idealen. Där hade 
socialdemokrater i koalition med centrum dominerat styrel
sen sedan Weimarrepublikens tillkomst. Socialdemokraten Otto 
Braun hade varit Preussens "okrönte konung" i tolv år när han 
störtades av Papen 1932. Brann hade förvandlat den gamla 
överhetsstaten till republikens bålverk.43

Man kan förmoda att Wirsen främst vände sig mot vad han 
uppfattade vara den preussiska personlighetstypen och milita
ristiska stil och inte mot landets demokratiska ambitioner. Han 
var visserligen positivt inställd till Papens ingripande mot den 
braunska regeringen, men det berodde på att han ansåg den vara 
handlingsförlamad i en för riket farlig situation. 

Nationalsocialismen och dess ledare 

I detta avsnitt skall en närmare granskning ske av hur Wirsen 
bedömde nationalsocialismen och dess ledare under den stude
rade tidsperioden. Hans rapportering innefattar inte någon sam
lad redovisning eller analys av nationalsocialismens politiska 
grund, ej heller av den tillämpade politiken. Däremot redovisas 
proklamationer och programförklaringar, på vilka i vissa fall 
även ges synpunkter. Vanligast förekommande är dock att poli
tiska tilldragelser och åtgärder rapporteras och kommenteras. 

Nationalsocial ismen 

Rapporteringen 

I den regering som tillkom efter maktövertagandet ingick en
dast två nationalsocialistiska ministrar; Hermann Göring och 
Wilhelm Prick. Övriga ministrar kan betecknas som konserva
tiva nationalister. Papen var vicekansler under Hitler.44 Wirsen 
bedömde att nationalsocialisterna inte var beredda att släppa 
den makt de erövrat.45 

Omedelbart efter makttillträdet började Hitler att sondera 
förutsättningarna för parlamentariskt stöd för bland annat en 
fullmaktslag som han eftersträvade. Det visade sig att centrum 
inte var beredd att förbehållslöst ansluta sig till detta. Hitler fick 
då rikspresidentens tillstånd att upplösa riksdagen och utlysa 
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nyval. Wirsen förmodade att åtgärden vidtogs i förhoppningen 
att den skulle stärka regeringens position genom den national
socialistiska entusiasm som uppstått genom regeringsskiftet.46 

Vid national.socialisternas valupptakt i Berlins sportpalats 
underströk Hitler att hans parti, för den händelse att valet ej 
utföll enligt önskan, "skulle gå den väg, som är nödvändig för 
att Tyskland ej måtte råka i förfall". I ett tal i Stuttgart framhöll 
han att han under inga omständigheter var beredd att ånyo låta 
det tyska folket tillbaka i de gamla banorna. Han tillade att 
han inte hade någon förståelse för att man skulle uppfylla alla 
formaliteter om det medförde att nationen skulle gå under.47 

Wirsen kommenterade inte dessa yttranden. Möjligen ansåg han 
att de talade för själva och endast underströk hans tidigare 
redovisade uppfattning att nationalsocialisterna inte skulle vara 
beredda att släppa den erövrade makten. 

Wirsen förutspådde att valrörelsen skulle kännetecknas av 
ett hårdhänt uppträdande från de nazistiska organisationernas 
sida. 48 Det visade sig vara en riktig förutsägelse. Den 25 februari 
rapporterade han att valkampanjen dittills fått ett för tyska för
hållanden tämligen normalt förlopp med nationalsocialistiska 
överfall på politiska motståndare. Ett sådant, som väckte stort 
uppseende och medförde skarpa protester från centrums och 
dess press sida, hade ägt rum i Krefeld på den tidigare riksar
betsministern Adam Stegerwald. I Kaiserslautern hade blodiga 
sammanstötningar skett mellan å ena sidan nazister och å and
ra sidan anhängare av centrum och bayerska folkpartiet i an
slutning till att den tidigare rikskanslern Bri.ining valtalade. 
Papen fördömde skarpt excesserna mot centrum. Hitler lade 
skulden på provocerande element.49 

Wirsen bedömde att de inträffade episoderna bekräftade re
dan tidigare iakttagna tecken på att stämningar och åsikter bland 
nationalsocialisterna och deras ledare var långt ifrån enhetliga. 
Han menade att man med fog kunde tala om en antikatolsk och 
en mot katolicismen välvilligare strömning inom partiet. Han 
ansåg emellertid att Hitler själv inte skulle finna det förenligt 
med sitt partis intressen att låta det komma till en fullständig 
brytning med de katolska partierna. Wirsen bedömde att för
hållandet mellan riksregeringen och de katolska, sydtyska del
staterna i detta sammanhang var av särskilt intresse. Han me-
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nade att Hitler i förhållande till dessa i det längsta ville undvika 
en skärpning. Däremot skulle bland andra Prick ha fällt yttran
den som syntes förebåda ingripanden från rikets sida i Sydtysk
land redan kort efter riksdagsvalen. Det hade inte saknats ho
telser om tillsättande av rikskommissarier såsom redan hade 
skett i Preussen. Wirsen var dock osäker på om hotet skulle tol
kas som ett skrämskott eller om det låg allvar bakom.50

Wirsen ansåg att Göring, i sin egenskap av preussisk inrikes
minister hade vidtagit åtgärder av delvis betänklig art. Han hade 
exempelvis tillhållit polisen att under alla omständigheter und
vika att uppträda fientligt mot 11

de nationella organisationerna" 
(SA- och SS-formationer samt Stahlhelmrörelsen). Han hade 
ålagt polismyndigheterna att samarbeta med dessa organisa
tioner och däremot påbjudit de skarpaste medel mot "stats
fientliga organisationers" verksamhet. Polismän som brukade 
sina vapen mot kommunisternas terror och överfall skulle åt
njuta hans skydd utan hänsyn till följderna av skjutvapnens 
användande. Göring hade också föranstaltat om inrättandet av 
en hjälppolis bestående av nationellt inriktade tyskar. Han hade 
även uppmanat till skärpt tillämpning av nyligen - den 4 fe
bruari - utfärdade bestämmelser om beslag eller indragning av 
skrifter som kunde bringa säkerheten i fara.51 

Wirsen påpekade att dessa åtgärder hade mött kritik inte 
endast från oppositionens sida - 11i den mån kritik numera är 
möjlig" - utan även inom regeringen närstående kretsar. Han 
såg åtgärderna som exempel på att med statliga medel under
trycka oppositionen eller åtminstone försvåra dess rörelsefrihet. 
Han trodde också att man på många håll såg ett förbjudande av 
det kommunistiska partiet som en logisk följd av denna politik.52 

Branden i riksdagshuset den 27 februari medförde en radi
kal förändring av det dittillsvarande relativt lugna läget. Reak
tionen mot dådet blev ytterst våldsam. Ett stort antal kommu
nister, även sådana som var medlemmar av riksdagen, togs i 
förvar. Kommunistiska tidningar förbjöds utkomma under en 
längre tid och även socialdemokratiska tryckalster träffades av 
samma förbud under fjorton dagar. Dagen efter branden upp
hävdes genom presidentförordning ett stort antal av de under 
normala förhållanden garanterade1 medborgerliga rättigheterna. 
Brandens följdverkningar omkullkastade naturligtvis alla tidi-
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gare beräkningar rörande valutgången. Genom vänsterparti
ernas oförmåga att driva någon effektiv valpropaganda ökade 
regeringspartiernas chanser. Nationalsocialisterna ökade sina 
röstsiffror jämfört med novembervalen 1932 med i genomsnitt 
nära 50 %. Trots att de övriga regeringspartierna endast obetyd
ligt förbättrade sin ställning så säkrade regeringen majoriteten i 
såväl riksdagen som den preussiska lantdagen.53 Ställningen för
stärktes ytterligare sedan kommunisterna uteslutits från de po
litiska församlingarna.54 Jämsides därmed utsattes de vänster
radikala, till vilka Wirsen uppenbarligen även räknade social
demokraterna, för ett våldsamt tryck. Det yttrade sig framför 
allt i omfattande arresteringar av partimedlemmar. Enligt offi
ciella uppgifter befann sig vid första kvartalets slut närmare tio 
tusen personer i skyddshäkte och då inräknades sannolikt inte 
de som överförts till koncentrationsläger.55 

Samtidigt förekom våldsåtgärder mot judarna över hela lan
det. Regeringen ingrep endast i enstaka fall. Judarna inom lan
det gjordes ansvariga för utlandets kritik i anledning av över
greppen. Som vedergällning organiserades av det nationalso
cialistiska partiets ledning en bojkott inot judiska affärsförtag. 
Wirsen bedömde att bland annat aktionen mot judarna fick be
tydande återverkningar inte minst på det utrikespolitiska om
rådet.56 Wirsen gav emellertid även en bakgrund till judehatet. 
Han framhöll att judarna var överrepresenterade inom flera 
yrkesgrenar. Utgörande endast 1 % av befolkningen hade de 
inom flera yrkesgrenar mer än hälften av anställningarna eller 
tjänsterna. Som exempel nämndes bland annat läkare och advo
kater. Han påpekade att man kunde räkna med en systematisk 
regeringspolitik som syftade till att utestänga judar från ett flertal 
verksamhetsgrenar såsom ämbetsmän, domare, advokater, af
färs- teater- och orkesterledare, universitets- och skollärare m.m. 
Wirsen trodde att man stod inför en organiserad aktion som 
kunde leda till de tyska judarnas ekonomiska sammanbrott.57 

Under större delen av mars månad var Wirsen inte i tjänst i 
Berlin utan rapporteringen ombesörjdes av legationsrådet Reu
terskiöld. Han redovisade den 14 mars att politiska motståndare 
till nazisterna hade överfallits, misshandlats och fängslats samt 
i många fall mördats. De bruna gardena hade självpåtaget före
tagit husrannsakningar och häktningar samt avsatt misshagliga 
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ämbetsmän. Åtgärderna hade sedan sanktionerats av polisen och 
andra myndigheter och därigenom fått sken av laglighet.58 Några 
dagar senare rapporterade Reuterskiöld att de enskilda vålds
handlingarna minskat i antal men inte upphört. Han framhöll 
att tillståndet av rättslöshet fortsatte och att laglösheten dirige
rades uppifrån. Han påpekade också att vissa tidigare rättsfall 
omprövats och att tidigare dömda nazister frigivits; bland dem 
även tidigare dödsdömda mördare tillhörande SA Dessa beslut 
ansåg Reuterskiöld vara belysande för den rådande rättslösheten 
i Tyskland. Han tillade att de vänsterpolitiker som satt sig i säker
het i utlandet riktigare än andra hade bedömt den situation som 
skulle uppstå i Tyskland efter den nationalsocialistiska segern.59 

Wirsen riktade i sin rapportering kritik även mot de icke
nationalsocialistiska elementen. Han ansåg att dessa hade varit 
för eftergivna och alltför angelägna att stå på god fot med 
nationalsocialisterna. Han menade att den utomordentliga makt
position på snart sagt alla samhällsområden som nazisterna 
skaffat sig i högre grad berodde på denna eftergivenhet än på 
målmedvetna aktioner från regeringens sida. Han tillade dock 
att eftergivenheten kunde vara en följd av våldsaktionerna på 
lokal nivå eller fruktan för sådana aktioner. Wirsen ansåg att 
bilden av eftergivenhet förstärktes av bland annat det socialde
mokratiska partiets avvaktande passivitet och av fackförening
arnas och den kooperativa rörelsens önskan att upprätthålla kon
takt och samarbete med de nya makthavarna.60 

Redan ett par veckor senare konstaterade Wirsen att de na
zistiska stormavdelningarna ingripit mot de socialdemokratiska 
fackföreningarna. Han bedömde att det också skedde en fortlö
pande utveckling mot en korporativ stat inom de flesta delarna 
av samhällslivet.61 

I mitten av juni redovisade Wirsen en händelse som fick ho
nom att reagera mycket kritiskt. Som en repressalieåtgärd mot 
att Österrike hade vägrat ackreditering av en tysk propaganda
chef för Österrike som pressattache i Wien arresterades den 
österrikiske pressattachen i Berlin. Denne, som hade åtnjutit 
diplomatisk immunitet i tio år, blev gripen i sin bostad, förd till 
polisen och sedermera utvisad. Wirsen ansåg att episoden var 
betecknande för de metoder regimen i Tyskland trodde sig kunna 
använda i det internationella umgänget. Han tillade att han an-
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såg det inträffade vara mycket karaktäristiskt för tänkesättet på 
ledande håll i Tyskland.62 

Wirsen ansåg att det förekom tyska försök till propagandis
tisk inblandning i svenska förhållanden. Dessa bestod i att tjäns
temän vid Auswärtiges Amt tillhandahöll underlag till tyska 
tidningsskriverier som felaktigt utmålade nationalsocialistiska 
framgångar i Sverige. Wirsen framhöll vikten av att hålla den 
tyska verksamhetan under sträng uppsikt. "Den energi, fana
tism och fullständiga brist på takt, vilka kännetecknar Tysklands 
nuvarande ledare, kan utan tvivel göra det nödvändigt att vidta 
åtgärder för mötande av den agitation, vilkens officiella ur
sprung man knappast gör sig besvär att dölja."63 

I slutet av juni rapporterade Wirsen om den avveckling av 
alla politiska partier utom det nationalsocialistiska som påggick. 
Han konstaterade att den politiska bilden helt dominerades av 
nationalsocialisternas förmåga att göra sig av med alla politiska 
motståndare eller konkurrenter och att sätta sin prägel på alla 
grenar av samhällslivet. Han påpekade att där dock fanns en 
baksida. Han hävdade att en stor del av den bildade klassen 
inte hade något emot att på Hitler överlåta rikets styrelse men 
att den inte var lika förtjust i att underkasta sig åsiktsförtrycket 
och den kulturella likriktningen. Han ansåg att detta för framti
den kanske kunde få en viss betydelse även om det för stunden 
var ganska ovidkommande.64 

Genom en lag av den 14 juli förbjöds andra partier än det 
nationalsocialistiska och en annan lag i juli stadgade om konfis
kering av det socialdemokratiska partiets och marxistiska orga
nisationers tillgångar. Redan tidigare hade beslut fattats om så
dana åtgärder rörande kommunistiska tillgångar. Tidigare i maj 
hade också de socialdemokratiska fackföreningarna upplösts och 
deras tillgångar beslagtagits och den 22 maj hade det socialde
mokratiska partiet uteslutits ur alla parlament och kommun
representationer. Kommunistiska politiker hade fråntagits sina 
mandat redan omedelbart efter valet.65 

I rapporten för andra kvartalet 1933 konstaterades att detta 
bjöd på ett intressant exempel på hur ett parti genom hänsyns
löst utnyttjande av de maktmedel som stått till buds kunnat pro
klamera sig som statsparti. Sammanfattningsvis sades i rappor
ten att "den nationella revolutionens" första etapp, erövrandet 
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av makten inom alla grenar av det offentliga och privata livet, 
hade uppnåtts. 66 

Återkommande tema i rapporterna framöver var att stäm
ningsläget i riket var tämligen dåligt samt att det rådde mot
sättningar mellan olika personer i partiledningen. Trots dessa 
förhållanden påpekade Wirsen att detta inte innebar att syste
met stod inför sitt sammanbrott. Därtill var de repressiva möj
ligheterna för stora och även Hitlers grepp över stora delar av 
folkets massa för starkt.67 

Vicekansler Papen höll ett anmärkningsvärt tal i Marburg den 
17 juni. I talet riktades kritik mot de nationalsocialistiska tota
litetsanspråken och mot tanken på en "andra revolution" som 
förespråkats av vissa radikala element. Wirsen ansåg att talet 
var en av senare tids märkligaste händelser såväl genom inne
håll som efterverkningar.68 

Den 30 juni 1934 inträffade nämligen "de långa knivarnas 
natt" då stabschefen för SA, Ernst Röhm, och ytterligare ett stort 
antal personer mördades av olika skäl. Wirsen rapporterade att 
det inrikespolitiska läget var ytterst osäkert. Han bedömde att 
olusten betingades dels av oro för den ekonomiska utvecklingen, 
dels av chocken över de påstådda revoltplaner som utgjort fö
revändning för massakern. Inom stora delar av "medel- och 
kroppsarbetarklasserna", där Hitler åtnjöt en popularitet som 
stundom gränsade till religiös dyrkan, trodde man fortfarande 
enligt Wirsen att endast han kunde rädda riket.69 

Med anledning av händelserna den 30 juni höll Hitler ett tal 
i riksdagen i vilket han motiverade de åtgärder som vidtogs mot 
de påstådda revoltörerna. Wirsen rapporterade att talet mottogs 
med bifall inom armen och det väckte gillande även inom den 
lägre medelklassen och i många arbetarkretsar. Andra grupper 
var mindre uppskattande men missnöjet där berodde i första 
hand på det tryckta ekonomiska läget och mindre på en mot
vilja över den hänsynslösa och blodiga aktionen mot män, vil
kas bortgång egentligen ingen i och för sig beklagade. Wirsen 
påpekade att hans tidigare intryck av bristen på reaktion hos 
allmänheten mot brutala våldshandlingar snarare hade stärkts. 
Man trodde Hitler på hans ord att det inte hade varit möjligt att 
handla på annat sätt. Wirsen tillade att det förhållandet att Hit
ler utnämnt sig själv till domare under 24 timmar snarast impo-
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nerade på tyskt psyke. Denna inställning hade förstärkts genom 
det förråande inflytande som de senaste årens inrikespolitiska 
strider hade utövat. Som slutomdöme sade Wirsen att Hitler 
genom sitt riksdagstal snarast hade stärkt sin ställning hos stora 
grupper. Även om kritiken och olusten på många håll ändå var 
stor så förelåg alltså ingen direkt fara för regeringen. Wirsen 
ansåg dock att mycket skulle bero på den framtida utvecklingen 
på det materiella området.7° 

I en senare, strängt förtrolig rapport uttalade sig Wirsen 
utomordentligt kritiskt med anledning av händelserna den 30 
juni. Han ansåg att det var svårt att få någon bestämd uppfatt
ning om de ledandes sinnesstämning, men tillade att en sak var 
säker: "De är beslutna att även med de mest hänsynslösa och 
desperata medel hålla sig kvar vid makten". Han frågade sig 
också hur länge detta skulle lyckas och hävdade än en gång att 
det berodde på den ekonomiska utvecklingen.71 

I en rapport i juli 1935 kommenterade Wirsen aktioner som 
på senare tid hade riktats mot kommunister, reaktionära (inne
fattande godsägarna), Stahlhelm, katolicismen och judarna. Han 
diskuterade huruvida de angripna grupperna utgjorde hot mot 
riket. Skulle så vara fallet så vore det ett bevis på att regimen 
ansåg sig stå på så svaga fötter att den måste tillgripa något som 
liknade ett skräckvälde för att hålla sig vid makten. Han kon
staterade emellertid att de missnöjda, som fanns i alla samhälls
lager, saknade varje möjlighet att göra sig gällande mot de ut
omordentliga maktmedel som staten förfogade över. Han fram
höll att särskilt förföljelserna mot judarna hade tagit uppseen
deväckande och motbjudande former. Han underströk att det 
var orimligt att åberopa omsorgen om statens säkerhet som 
motiv för överfall på de redan förut misshandlade och upp
skrämda judarna, även om en del av dem hade en återfallit i 
den något arroganta ton som tidigare kännetecknat en del ju
diska typer. Wirsen såg den främsta anledningen till förföljel
serna av judarna i det rashat, som från början varit karaktäris
tiskt för nationalsocialismens ledare, med den högste chefen i 
spetsen, och som hade urartat till verklig sadism, främst hos 
stormtrupperna.72 

Wirsen återkom i september vid ett par tillfällen till att Hit
ler i verkligheten sökte omsätta programpunkter som förkun-
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nats i Mein Kampf. I de aktuella fallen gällde det bland annat 
särskolor för judiska barn samt en lag om riksborgarrätt.73 

Analys 

Som framgått hade inte Wirsen något positivt att säga om natio
nalsocialismen. Han var dock ganska försiktig i sina omdömen 
under de första månaderna av Hitlers maktutövning. Han re
dogjorde för vad som hänt men var sparsam med egna kom
mentarer. Reuterskiöld var då mer tydligt kritisk i sina rappor
ter. Det kan tänkas att Reuterskiöld, som varit Hjalmar Brantings 
handsekreterare, också stod längre till vänster än Wirsen i poli
tiskt hänseende.74 Det är också värt att notera att Reuterskiölds 
kritiska uttalanden inte återgavs i Wirsens kvartalsrapport för 
första kvartalet 1933. Det förefaller som om Wirsen var angelä
gen om att inte dra förhastade slutsatser utan ville avvakta med 
sina omdömen. Det förhållandet att Wirsen var beskicknings
chef medförde sannolikt också att ha:r,t ansåg att hans bedöm
ningar måste vila på en särskilt säker grund. Det är också möj
ligt att Wirsen tyckte att de redovisade förhållandena i många fall 
talade för sig själva och inte krävde kompletterande kommentarer. 

Wirsens syn på den nationalsocialistiska politiken och de 
metoder som tillämpades blev efter hand alltmer negativ. Från 
och med andra kvartalet 1933 redovisade Wirsen således en be
tydligt mer kritisk uppfattning än tidigare. Hans ordval blev 
också skarpare. 

Kritiken riktades mot flera olika förhållanden och åtgärder. 
Wirsen bedömde redan tidigt efter maktövertagandet att 

nationalsocialisterna inte skulle släppa ifrån sig den makt de 
erövrat. Senare skärpte han kritiken och framhöll att de skulle 
hålla sig kvar vid makten även med utnyttande av de mest hän
synslösa och desperata medel som kunde tänkas. Detta innebär 
alltså att Wirsen snart efter det att Hitler kom till makten korri
gerade sin tidigare deklararade förmodan att Hitler skulle följa 
de parlamentariska principerna. 

Wirsen ansåg också att nationalsocialisterna hänsynslöst ut
nyttjade de maktmedel, som stod till förfogande, för att under
trycka all opposition och för att göra det nationalsocialistiska 
partiet till det enda tillåtna. Han pekade också i sin kritik på att 
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åsiktsförtrycket medförde en likriktning som, inte minst hos det 
uppväxande släktet, kunde få allvarliga konsekvenser. Dessa 
risker ökades genom indoktrineringen i skolorna. Han under
strök också det förråande inflytande som de inrikespolitiska stri
derna hade medfört. 

I rapporteringen framhölls och fördömdes rättslösheten i det 
tyska samhället ·under nazistisk ledning. Det påpekades också 
att laglösheten dirigerades uppifrån. 

Wirsen var starkt kritisk mot vad han betecknade som upp
seendeväckande och motbjudande förföljelser av judarna. Han 
ansåg också att ingripandena mot judarna medförde risker för 
en utrikespolitisk isolering. Hans uttalanden om den judiska 
överrepresentationen inom vissa kvalificerade yrken och att ju
darna skulle ha en viss tendens att uppträda arrogant kan möj
ligen tolkas som att han själv inte var någon utpräglad judevän. 

Han kritiserade de tyska ledarna för brister i det internatio
nella umgänget. Han betecknade brott mot diplomatins regler 
som utmärkande för metoder som Tyskland ansåg sig kunna ut

. nyttja. Han ansåg att ett sådant förhållningssättet var en utmär
kande attityd på ledande håll. 

· Wirsen pekade på tyska försök till otillbörlig propaganda som
berörde Sverige. I det sammanhanget framhöll han att fanatism 
och taktlöshet var betecknande för de tyska ledarna. 

Han pekade emellertid också på misshälligheter inom par
tiet och regeringen samt på missnöje hos en stor del av "den 
bildade klassen". Motsättningar inom partiet och regeringen 
försökte Hitler utjämna. Om så inte var möjligt drog han sig 
emellertid inte för drastiska åtgärder vilket exempelvis demon
strerades genom "de långa knivarnas natt". 

Wirsen ansåg att det fanns ett missnöje hos vissa grupper mot 
åsiktsförtrycket och likriktningen. Hans uppfattning var dock 
att den kritik som riktades mot politiken från allmänhetens sida 
huvudsakligen hade ekonomisk grund. Han påpekade emeller
tid upprepade gånger att missnöjet inte skulle medföra regimens 
sammanbrott. Därtill var tilltron till Hitler alltför utbredd inom 
breda samhällslager och den repressiva apparaten för stark. 

Han riktade kritik inte endast mot nationalsocialisterna och 
regeringen utan även mot oppositionen vilken han upplevde 
som eftergiven och undfallande. 
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De kritiska påpekandena förekommer dock inte lika frekvent 
efter 1934. Det innebar säkert inte att Wirsen tyckte att det sak
nades anledning till kritik. Sannolikare är att han ansåg att han 
redan klargjort sin kritiska inställning tydligt nog och att han 
bibehöll denna uppfattning. I de fall han på senare år gav ut
tryck för kritik var den snarare än mer fördömande än tidigare. 

Ledarna 

Rapporteringen 

I samband med att olika politiska händelser rapporterades före
kom det även att ledarnas personligheter och deras uppträdande 
kommenterades. Det hände emellertid förvånansvärt sällan att 
sådana kommentarer gavs. 

Vad gällde Hitler var det några egenskaper och sätt att utöva 
ämbetet som tydliggjordes i den Wirsenska rapporteringen. 

En återkommande synpunkt var att Hitler ofta i det längsta 
undvek att fatta beslut i svåra eller kontroversiella frågor. Wirsen 
betecknade till och med detta som en återkommande taktik från 
Hitlers sida. Bakgrunden ansåg Wirsen vara att Hitler inte ville 
ta parti i frågor där det förekom skilda meningar mellan olika 
grupper inom partiet. Wirsen ansåg emellertid att detta kunde 
leda till en besvärande anhopning av beslut och vådliga följ
der, vilka blev allt större ju mer de sakliga problemen krävde 
klara besked. Å andra sidan var Hitler enligt Wirsens uppfatt
ning en man som i sista stund, och då ofta under inflytande av 
en tillfällig impuls, fattade beslut av den mest utomordentliga 
räckvidd i frågor som av honom omfattades av särskilt intresse. 
Man borde därför alltid vara beredd på möjligheten av överras
kande aktioner från hans sida. 

En annan återkommande uppfattning var att Hitler ofta var 
deprimerad och nervös och att dessa känslolägen även kunde 
stegras till hysteri. Hitler skulle enligt uppgift till och med ha 
fått ett så våldsamt nervsammanbrott vid ett tilllfälle i april 1934 
att han då inte kunde slutföra ett sammanträde med regeringen. 

Det fanns i rapporteringen även vissa exempel på uppskat
tande omdömen om Hitler. Efter Hitlers programtal vid riksda
gens öppnande den 21 mars 1933 anmälde Wirsen att hans ut-
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talanden på det utrikespolitiska området då hade präglats av 
en måttfull och konciliant ton. Vid samma tid rapporterades att 
en god vän till utrikesminister Konstantin von Neurath hade 
uppgivit att det var möjligt att komma överens med och tala 
förnuft med Hitler och propagandaministern Joseph Goebbels 
riten att så inte var fallet med Göring.75 

Omdömen om Göring (efter maktövertagandet minister utan 
portfölj och rikskommissarie för luftfarten samt preussisk in
rikesminister; senare bl a preussisk ministerpresident och chef 
för flygvapnet) förekommer mer sparsamt, trots att Wirsen up
penbarligen träffade Göring fler gånger än han träffade Hitler. 
Efter sammanträffaden med Göring i april och maj 1933 redo
visade Wirsen positiva intryck av denne. Han fann då i Göring 
en balanserad och lugn Sverigevän. Ett par månader senare 
betecknade han Göring som en brutal man men med ett vekt 
hjärta. 

Göring bedömdes i ett tidigt skede av konservativa tyskar 
som den som skulle kunna länka in rörelsen i en mindre socialt
radikal riktning. Göring betecknades också av Wirsen vid ett 
par tillfällen som tillhörande det nationalsocialistiska ledar
skiktets mer mod era ta falang tillsammans med Rudolf Hess. Det 
ansågs också, enligt Wirsen, att dessa två strävade efter att ut
jämna motsättningarna mellan å ena sidan Papen et consortes 
och å andra sidan nationalsocialisterna efter Papens Marburgtal. 
Att märka är dock att den rapporten skrevs ett par dagar före 
"de långa knivarnas natt", vilken just Göring anses ha haft stor 
del i.76 

Övriga nationalsocialistiska ledare kommenteras än mer spar
samt. Wirsen hade emellertid personligen sammanträffat med 
Heinrich Himmler (chef för SS, sedermera chef för den hemliga 
statspolisen Gestapo och 1936 chef för polisväsendet). Han be
dömde dennes sätt som blygsamt och inte osympatiskt. Han til
lade dock att Himmler ansågs vara fullständigt hänsynslös och 
att han inte skydde några medel när det gällde att befästa regi
men och att oskadliggöra obekväma personer.77 

Propagandaministern Goebbels och Robert Ley (ledare för 
Arbetsfronten) betecknades av Wirsen som tillhörande partiets 
radikala falang. Goebbels ansågs, i en redovisning av parti
dagarna 1936, vara den som hade uttalat sig mest oförskämt om 
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kommunister och judar. Han hade emellertid enligt Wirsen ändå 
sagt en del tänkvärda ord när han varnade för bqlsjevismen och 
betecknade de utomryska kommunistiska partierna som 
"kominterns främlingslegioner". 

Ley rubricerades av Wirsen som en utpräglad och arrogant 
demagogtyp. Alfred Rosenberg (partiets "rasideolog" och chefs
redaktör för tidningen Völkischer Beobachter, senare chef för 
partiets byrå för utrikespolitik) beskrevs som föga begåvad men 
fanatisk.78 

Wirsen hade ett längre samtal med SA:s stabschef Röhm i 
början av år 1934. Han fick då ett positivt intryck av denne, som 
han tyckte var välgörande fri från: den i Tyskland så vanliga sen
timentaliteten. Han ansåg också att Röhm bedömde förhållan
dena sakligt, nyktert och utan fanatism.79 

I ett handbrev till chefen för politiska avdelningen beteck
nade Wirsen de nationalsocilistiska ledarna som uppblåsta i sin 
maktfullkomlighet. 80 

Analys 

Att döma av rapporteringen var inte Wirsen i personlig kontakt 
med de högsta ledarna många gånger under sin tjänst i Tysk
land. Att det förhöll sig så understryks ju även av Juhlin
Dannfelt. Wirsen har, som synes, inte heller lämnat särskilt 
många eller djuplodande synpunkter på de olika ledarnas per
sonligheter i den granskade politiska rapporteringen. Det är möj
ligt att personrapporteringen, som rimligen måste ha bedömts 
våra viktig, även hade skett vid personliga sammanträffanden 
med Utrikesdepartementets och regeringens representanter. 

Det mest slående är att Wirsen betecknar Hitler som nervöst 
lagd, obeslutsam men impulsiv; egenskaper som normalt inte 
brukar anses som föredömliga för en ledare. De fåtaliga, posi
tiva omdömen om Hitler härrör från hans första månader vid 
makten. Till saken kanske hör att Wirsen ju i samband med 
maktövertagandet framhållit att en "regim Hitler" var det bästa 
av möjliga regeringsalternativ. Han hade inte heller hållit för 
osannolikt att Hitler skulle uppträda på ett ansvarsfullt sätt när 
han väl kommit till makten. 

Som tidigare framgått har mycket kritiska synpunkter rö
rande det nationalsocialistiska ledarkollektivets sätt att sköta 
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verksamheten inrapporterats. Sannolikt bedömde Wirsen att 
redovisade synpunker på kollektivets uppträdande även tjänade 
syftet att belysa de enskilda ledarna. Mer fördömande omdöme 
om det politiska ledarskiktet i en beskickningschefs ackredi
teringsland, än att beteckna dem som uppblåsta i sin maktfull
komlighet, torde vara svårt att finna exempel på i den diploma
tiska rapporteringen. 

Som tidigare redovisats omstationerades Wirsen 1937. Enligt 
hans egen uppfattning skedde det på grund av att han inte dolde 
sin motvilja mot nazismen och dess ledare. Att Wirsen var kri
tiskt inställd till såväl nationalsocialismen som dess ledare 
framgår tydligt av rapporteringen. Att han också hade svårt att 
för de styrande dölja sin negativa uppfattning behöver inte 
betvivlas mot bakgrund av vad Juhlin-Dannfelt redovisat. Även 
om det inte direkt kan utläsas av rapporterna att han var öppet 
kritisk så kan det kanske delvis förklara varför hans kontakter 
med den högsta ledningen var så pass fåtaliga. Eftersom han 
uppenbarligen inte kunde dölja sin motvilja var han kanske in
te någon eftertraktad samtalspartner. Troligare är kanske ändå 
att Sverige hörde till de stater som endast vid sällsynta till
fällen väckte intresse hos Hitler och hans närmaste medarbe
tare.81 

De säkerhetspolitiska förhållandena 

Säkerhetspolitik bedrivs främst genom utrikes- och försvars
politik. Även handelspolitiska och andra faktorer kan ingå. 82 Ut
trycket säkerhetspolitik användes dock inte på 30-talet utan det 
innefattades då i det utrikespolitiska begreppet. 

I detta avsnitt studeras Berlinbeskickningens rapportering 
rörande de säkerhetpolitiska förhållandena från Hitlers makt
övertagande till februari 1937, då Wirsen lämnade sin tjänst i 
Tyskland. Som tidigare framhållits granskas inte de handelspo
litiska frågorna. Det som är föremål för studium är hur de ut
rikes- och försvarspolitiska förhållandena i Tyskland bedömdes 
av Wirsen. Utöver Tysklands utrikespolitiska relationer till and
ra stater är det främst nedrustningsfrågor och den tyska upp
rustningen som är av intresse i sammanhanget. 
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De rapporer som studerats hör till grupperna HP 1 Ct (Poli
tik, allmänt ), HP 10 (Försvarsväsende), HP 24 E (Säkerhets- och 
sanktionsfrågor) och HP 24 R (Nedrustning). Rapporterna hör 
till HP 1 Ct om inte annat anges. Redovisning och synpunkter 
avser främst de bedömningar som gjordes och inte vilka infor
mationer om sakförhållanden som inrapporterades. Sådana upp
gifter redovisas dock när så krävs för att inordna bedömning
arna i sitt sammanpang eller om uppgifterna som sådana be
döms vara särskilt intressanta. 

Rapporteringen 

Förhållandena till Polen, Frankrike och Tjeckoslovakien blev av 
olika skäl mer ansträngda vid den nya regeringens makttillträde 
1933 och även med Sverige fick man en kontrovers. Man hade 
protesterat hos den svenska regeringen med anledning av vissa 
ur sitt sammanhang lösryckta yttranden i ett tal av den svenske 
statsministern.83 

Regeringens utrikespolitiska åtgärder och i synnerhet riks
kanslerns uttalanden i utrikespolitiska frågor präglades dock 
enligt Wirsen av en viss måttfullhet under de första månader
na av 1933. Uttalanden om den lilla ententen var försiktiga trots 
att den i viss mån var riktad mot Tyskland, även om den i första 
hand vände sig mot Österrike och Ungern.84 Ett engelskt ned
rustningsförslag bemöttes positivt.85 Ett italienskt förslag om när
mare samarbete i utrikespolitiskt hänseende mellan England, 
Frankrike, Italien och Tyskland möttes med tillfredsställelse 
eftersom det betonade revisionstanken och principen om tyskt 
likaberättigande.86 

Regeringen sade sig vara övertygad om att förhållandena 
mellan Tyskland och Frankrike kunde förbättras om båda par
ter grep sig an problemen. Den önskade vänskapliga förbindel
ser med påven och uppgav sig också vilja upprätthålla fredliga 
och goda förbindelser med Sovjetunionen trots att skarpa an
grepp förekommit under valkampanjen. Kampen mot kommu
nismen var en tysk angelägenhet, förkunnade Hitler i ett 
programtal vid riksdagens öppnande.87 

Wirsen ansåg emellertid att åtskilliga åtgärder som den nya 
regimen vidtagit i samband med och efter maktövertagandet 

49 

4-270686 Militärhistorisk tidskrift 1997 



medförde en betydande risk för en utrikespolitisk isolering. Den 
tyska regeringen var uppenbarligen också medveten om detta, 
vilket bidrog till den förhållandevis modesta tonen.88

Tyskland kunde även notera vissa framgångar på det utri
kespolitiska fältet. I början av maj 1933 ägde samtal rum på hög 
nivå mellan Tyskland och Polen i både Berlin och Warszawa. 
Från tysk sida framhölls då att man inte ansåg kupper eller 
invasioner i öster vara förenligt med tyska intressen. Man skulle 
strikt hålla sig inom de gällande fördragens ramar. Wirsen be
dömde att de tyska strävandena efter en normalisering ay rela
tionerna med Polen skulle ses mot bakgrunden av att man inom 
ledande kretsar i Tyskland var allvarligt oroad över läget vid 
den tyska östgränsen. Särskilt i Danzig där nyval skulle äga rum 
i slutet av månaden kunde oroligheter inte uteslutas. Även en 
annan fråga i den östeuropeiska politiken hade behandlats med 
framgång. Två tysk-ryska fördrag, ett från 1926 och ett från 
1929, hade nämligen förlängts. Wirsen ansåg att man fick se 
de tyska strävandena att normalisera förhållandena till Po
len och Sovjetunionen som tecken på att man från tysk sida 
fruktade att Tyskland var på väg att glida in i en betänklig iso
lering.89

På nedrustningskonferensen hade de tyska förslagen om and
ra länders nedrustning inte fått något positiv mottagande. Från 
tysk sida hävdade man då att Tyskland i stället måste komplet
tera sina rustningar. Man kunde inte hoppas på förbud mot flyg
stridskrafter och det betydde att Tyskland för sin egen säkerhet 
måste bygga upp ett flygvapen. Man kunde inte heller hoppas 
på förbud mot kanoner med grövre kaliber än 10,5 cm vilket 
betydde att Tyskland måste anskaffa grövre kanoner. Förstärk
ningar krävdes även i fråga om personal. 

Samtidigt som dessa officiella synpunkter återgavs i pressen 
fattades i Geneve beslut om att de tyska paramilitära styrkorna 
var att betrakta som militära. Wirsen framhöll i sin rapport att 
den som särskilt under sista tiden haft tillfälle att iaktta dessa 
avdelningars övningar måste erkänna det berättigande i ett så
dant beslut. Såväl övnigarna som utrustningen hade fått en allt
mera utpräglat militär karaktär. Om dessa förband tidigare gav 
intryck av militära styrkor utan vapen så hade de på sista tiden 
i ganska stor utsträckning även övats i vapnens bruk.90 
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Den 17 maj höll Hitler ett tal i riksdagen där han redovisade 
den tyska inställningen till nedrustning som den lagts fram i 
Geneve. I princip gick den ut på att Tyskland krävde likaberät
tigande och att man var beredd till vilka rustningsbegränsningar 
som helst, om bara alla andra nationer var beredda att göra det
samma. Han gjorde gällande att Stahlhelm, SS och SA inte var 
militära förband utan att de hade inrikespolitiska uppgifter. 
Avsnitten i vilka Hitler tillbakavisade andra länders synpunk
ter mötte starkt bifall under det att avsnitten om regeringens 
freds- och samförståndsvilja däremot som regel bemöttes med 
tystnad. En resolution i vilken man ställde bakom regering
ens förklaring och kravet på likaberättigande godtogs enhälligt 
Även socialdemokraterna röstade således för resolutionen, nå
got som det enligt Wirsen hade rått starka motsättningar om 
inom partiet.91 

Göring uttalade sig i maj om Tysklands hållning till Öster
rike. Tyskland hade inte något behov av "Anschluss". När 
nationalsocialisterna hade segrat där skulle landets oavhängig
het på alla sätt stödjas av Tyskland och Italien. Wirsen ansåg att 
Görings ord innebar att Italien hade motsatt sig Österrikes an
slutning till Tyskland och även att man från tysk sida försökte 
få så fast grepp som möjligt över Österrike utan att stöta sig 
med Italien.92 

I beskickningens kvartalsrapport för andra kvartalet 1933 
redovisades bland annat synpunkter på Tysklands förhållande 
till Tjeckoslovakien, Österrike och Ungern. Till Tjeckoslovakien 
hade en skärpning av relationerna inträtt. Skälen var dels pro
cesser mot i landet bosatta tyskar för landsförrädisk propaganda, 
dels att forna medlemmar av det tyska socialdemokratiska par
tiet försökte nyorganisera detta från Prag. Tysk propagandis
tisk verksamhet i Österrike hade under kvartalet lett till allt star
kare spänningar mellan de båda länderna, vilket hade resultera 
i tysk turistbojkott mot Österrike och ömsesidiga utvisningar 
av personal. Till Ungern hade emellertid ett närmande skett från 
tysk sida och den ungerske ministerpresidenten Julius Gömbös 
hade besökt Tyskland i mitten av juni.93 

I samband med en omorganisation av SS meddelades att en 
så kallad övergrupp hade fått sitt högkvarter i Linz i Österrike 
vilket Wirsen betecknade som ett slag i ansiktet på den österri-
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kiska regeringen som tidigare hade upplöst det nationalsocia
listiska partiet. Det inträffade visade enligt Wirsen tydligt den 
tyska ledningen intentioner och metoder.94 

Wirsen återkom till frågan om Tysklands utrikespolitiska iso
lering och de tyska försöken att bryta denna flera gånger under 
1933. Flertalet stater i Europa, Italien inbegripet, föreföll fort
farande inta en misstrogen hållning på hösten 1933. Medvetan
det om risken för en växande fientlighet i utlandet mot den nya 
regimen föranledde även regeringen att sända propaganda
minister Goebbels till förbundsförsamlingen i Geneve. Han torde 
emellertid enligt Wirsen "knappast ha lyckats ... att skjuta nå
gon bräsch i den mur av andlig isolering, som för närvarande 
omger Tyskland". Wirsen orienterade även om konkordatet med 
påven vilket bl a innebar att de katolska prästerna fick bedriva 
religiös verksamhet utan inskränkning men inte bedriva poli
tisk verksamhet. Wirsen anlade dock inga utrikespolitiska syn
punkter på detta.95 

Tyskland lämnade Nationernas förbund och nedrustnings
konferensen den 14 oktober 1933. Man åberopade att man inte 
fått det önskade likaberättigandet med andra stater. Wirsen 
bedömde emellertid att ett lika tungt vägande skäl kunde vara 
att det från stormaktshåll hade antytts att det av Hitler styrda 
riket var mindre förtroendeingivande än det rent borgerligt
republikanska Tyskland.96 

Mot slutet av året lyckades Tyskland att minska spänning
arna gentemot Polen.97 I det sammanhanget bedömde Wirsen i 
samtal med den franske ambassadören Francois-Poncet att 
avspänningen hade sin grund i att Hitler ansåg att Tyskland inte 
ännu var redo för krig. Wirsen ansåg att Hitler konsekvent för
sökte genomföra de ideer som redovisades i Mein Kampf. Han 
skulle därför när tiden var mogen anslå en helt annan ton i fråga 
om för Europas fred avgörande frågor. Wirsen återkom även i 
andra sammanhang till att den tyska politiken passade väl in i 
vad som skisserades i Mein Kampf.98 

Den polske ministern i Berlin, Josef Lipski, sammanträffade 
med Hitler den 15 november. Man diskuterade de förbättrade 
relationerna mellan Tyskland och Polen. Wirsen förmodade att 
avsikten med visad vänlighet mot Polen - men även mot Dan
mark- var att skapa splittring mellan de olika grupper av stater 
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som var kritiskt inställda till Tyskland. Samtidigt ville man in
vagga vissa grannar i en känsla av säkerhet. Man hade fått upp 
ögonen för att Tyskland var utrikespolitiskt isolerat och att man 
i utlandet hyste allvarliga farhågor beträffande uppriktigheten 
i de fredliga försäkringarna. Farhågorna baserades på såväl den 
förda tyska politiken som på programmet i Mein Kampf.99 

Inställningen till Sverige präglades samtidigt av osäkerhet. 
Det verkade som om tyskarna inte visste om allmänheten borde 
orienteras om att stämningen mot den tyska regimen var ännu 
mer avvisande i Sverige än i andra nordiska länder, eller om 
man skulle försöka dölja detta faktum 7100 

I slutet av november 1933 orienterade Wirsen om tyska pla
ner på upprustning. Enligt uppgifter som bedömdes som kor
rekta skulle Tyskland ha krävt att få öka armen från 100 000 till 
300 000 man och dessutom att få anskaffa 15,5 cm artilleripjäser 
och 400 flygplan samt luftvärnspjäser. För övrigt ansåg Wirsen 
att Tyskland hade stärkt sin ställning genom den nya polska 
hållningen, vilken dock till del antogs bero på rädsla. Han av
slutade rapporten med att påpeka att om Tyskland lyckades 
befästa sina nyvunna positioner och därifrån manövrera mot 
andra länder så kunde läget snart nog bli sådant att det kunde 
påverka Sverige. 101 Det fanns enligt honom ingen mot Tykland 
riktad enhetsfront. England vacklade. Polen försökte inta en vän
lig hållning mot Tyskland. Inte ens Frankrike var berett att för
söka hindra den påbörjade tyska upprustningen. Om Tyskland 
dessutom kunde återhämta sig ekonomiskt, vilket inte verkade 
osannolikt, skulle Hitler naturligtvis höja tonen både politiskt 
och handelspolitiskt. Sverige borde därför försöka minska spän
ningen mellan Stockholm och Berlin. Läget borde bedömas rent 
sakligt så att vi fick minsta möjliga olägenhet av en utveckling 
som vi i och för sig ogillade. Wirsen ansåg att vi därför, både 
officiellt och i pressen, borde inrätta oss så att vi undvek skador 
för oss själva. 102 

I kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 1933 konstaterades 
att Tysklands utrikespolitik under de senaste månaderna helt 
dominerades av regeringens beslut att lämna Nationernas för
bund och nedrustningskonferensen. Den märkligaste händelsen 
under det gångna kvartalet var därnäst avspänningen i förhål
landet mellan Tyskland och Polen och som kom till uttryck i ett 
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utbyte av deklarationer om att avstå från användning av våld i 
det inbördes förhållandet mellan länderna. Wirsen ansåg sam
mantaget att Tysklands utrikespolitiska ställning hade stärkts 
trots att landet lämnat,i::1edrustningskonferensen och Nationer
nas förbund. Om förbättringen skulle bestå var dock omöjligt 
att yttra sig om med säkerhet.103 

Den franska regeringen hade på nyårsdagen 1934 ställt en 
skriftlig fråga om de tyska rustningskraven. Svar överlämnades 
i slutet av januari av utrikesminister Neurath. Följande sak
uppgifter framgick bland annat: 

- Den tyska armens framtida numerär skulle bli 300 000 man.

- De paramilitära organisationerna var inte att räkna som mi-
litära förband.

- I krigsmaterielfrågan hävdades den tyska principen om rätt
till alla de vapen som inte för framtiden skulle förbjudas för
alla stater.

- Vad flyget beträffade gällde det först att fastställa innebör
den av ett franska förslaget om en 50-procentig reduktion av
1 uftflottorna.

Wirsen framhöll att det inte var utan intresse att man i officiösa 
tyska artiklar bemödade sig att påvisa att Frankrike för länge 
sedan i princip frångått Versaillesfördragets bestämmelser och 
medgett viss upprustning för Tyskland. Redan i den kallade 
Herriotplanen 1932 hade föreslagits att den tyska armen skulle 
ombildas till milis och att Tyskland då skulle medges inneha 
kallade tunga försvarsvapen. 104 

Den avspänning i de tysk-polska relationerna som inträdde 
under slutet av 1933 befästes ytterligare under början av 1934 
genom undertecknandet av icke-angreppspakten som tagit form 
i slutet av föregående år. Bedömningen i beskickningens rap
port var att denna bland annat hade föranletts av tyska önske
mål att kunna förhandla med Polen direkt i frågor som normalt 
föll under Nationernas förbunds behörighet. En bidragande or
sak kunde också vara att den tyska regeringen önskade kunna 
fullfölja sin politik gentemot Österrike med större kraft, sedan 
förbindelserna med Polen hade reglerats. 105 
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Förhållandet till Österrike hade skärpts ytterligare under 
början av 1934. I samband med det hade också förhållandet 
mellan Tyskland och Italien försämrats och den 17 februari of
fentliggjordes en fransk-italiensk-engelsk deklaration rörande 
Österrikes oavhängighet. Insikten om de faror en konflikt med 
Italien i denna fråga skulle medföra tvingade tyskarna att upp
höra med sina dittillsvarande angrepp på den österrikiska re
geringen. Den tyska misstämningen ökades ytterligare av en 
överenskommelse mellan Italien, Österrike och Ungern som syf
tade till att stärka Österrikes ställning gentemot Tyskland. För
hållandet mellan Tyskland och Litauen var dessutom spänt ef
ter det att den litauiska regeringen hade upplöst de två tyska 
partierna i Memel och arresterade partiledarna. 106 

Wirsen insände i början av juni 1934 en översikt över åtgär
der som vidtagits inom armen och luftförsvaret intill början av 
maj 1934. Översikten grundades på en omfattande rapport som 
militärattachen hade gjort och sänt in till försvarsdepartemen
tet. Av Wirsens översikt framgick bland annat följande: 

Förberedelser var uppenbarligen vidtagna för att tredubbla 
antalet infanteridivisioner från tillåtna 7 till 21.107 

Kavalleriets organisation hade moderniserats och till delar 
fått tyngre vapen. 

Nya artilleriförband hade tillkommit och antalet luftvärns
pjäser vid förbanden hade ökat. 

- Tunga, förbjudna artilleripjäser hade tillkommit i artilleri
organisationen.

- Armens fredstida numerär hade ökats från tillåtna 100 00 man
till minst 130 000.

Officerskårens numerär hade fördubblats eller tredubblats.

- Armebudgeten hade ökat med 35 % jämfört med föregående
budgetår.

- För flygväsendet och luftskyddet hade ett luftvärnsministe
rium skapats våren 1933. Dess personalstyrka hade ökat från
75 personer till över 600 på mindre än ett år.
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- Flygplansindustrin arbetade sedan sommaren 1933 för hög
tryck med tillverkning av civila flygplan, använbara för mi
litära ändamål. Även rent militära flygplan tillverkades.

- Rent militär flygutbildning uppgavs ha pågått sedan 1923
eller 1924. I september 1933 var 600 militärflygare under ut
bildning.

- De halvmilitära organisationerna bedömdes uppgå till 2,5-3
miljoner man.

- Polisstyrkorna bedömdes ha ökat från tillåtna 150 000 till cirka
250 000 man.

- En omfattande produktion av såväl tillåten som otillåten mi
litär materiel pågick vid ett stort antal industrier.

En kommission för industriell krigsberedskap hade inrättats
under vintern. 108 

I en rapport i juni 1934 kommenterade Wirsen nedrustnings
frågan och det utrikespolitiska läget. Tyskland var fast beslutet 
att inte återvända till Geneve så länge inte likaberättigandet hade 
säkerställts. Hitler hade beslutat att försöka träffa Mussolini vil
ket innebar att han ansåg att en ansträngning i nedrustnings
frågan var behövlig. För övrigt redovisades motsättningarna 
mellan armen och SA-stabschefen. I sammanhanget påpekades 
att frågan om SA-enheternas framtida organisation och uppgif
ter var av betydelse för en eventuell överenskommelse i ned
rustningsfrågan.Det föreföll som om viss, men blygsam, tysk 
moderation i rustningskraven var tänkbar men därmed inte sagt 
att det utrikespolitiska läget i sin helhet hade ljusnat. Situatio
nen i Österrike med bland annat nazistiska trakasserier mot 
regeringsföreträdare kunde medföra nya komplikationer. Wirsen 
ansåg att en hel del av det som skedde där utspelades med de 
tyska makthavarnas goda minne. Wirsen påpekade att proble
met Österrike var en hjärtefråga för Hitler och en stämningssak, 
inom vars ram det fanns föga plats för nyktra överväganden. 
Det återstod att se om mötet mellan Hitler och Mussolini skulle 
medföra någon avspänning i den österrikiska frågan.109 

Efter "de långa knivarnas natt" den 30 juni 1934 meddelade 
Wirsen att han från flera källor fått bekräftelse på att det var 
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riktigt - som det officiellt hade meddelats - att en kupp hade pla
nerats till den 30 juni. Enligt uppgift skulle den franske ambassa
dören vid ett samtal med Schleicher ha sagt att ett franskt ingri
pande skulle kunna aktualiseras om Tyskland inte tog reson i 
nedrustningsfrågan. Det var möjligt att Schleischer hade använt 
detta yttrande vid någon oförsiktig konversation. Det var enligt 
Wirsen uppenbart att det utrikespolitiska läget hade skärpts 
genom att Frankrike hade blandats in i de tyska händelserna.110 

I kvartalsöversikten för andra kvartalet 1934 framhölls att 
Sovjetunionens utrikespolitiska agerande hade medfört åter
verkningar på de tysk-ryska relationerna. Ryssarna hade näm
ligen föreslagit att de båda staterna skulle underteckna ett pro
tokoll som garanterade de baltiska staternas oavhängighet och 
integritet. I sitt svar den 14 april avböjde den tyska regeringen 
eftersom den ansåg en sådan garanti vara onödig mot bakgrund 
av att ingen stat hotade dessa länders självständighet. Wirsen 
förmodade att det tyska ställningstagandet framför allt diktera
des av man antog att det sovjetiska förslaget hade sin spets rik
tad mot Tyskland. Det förelåg nämligen en spänning mellan 
Tyskland och Litauen eftersom man ansåg att den litauiska re
geringen hotade Mernelområdets autonomi. Bland annat hade 
generalguvernören där övertagit rätten att hålla uppsikt över 
de tyska skolorna. Man hade även bytt ut det tidigare ledar
skiktet i Memel mot ett mer Litauenpositivt. 

I översikten redovisades också att den tyska upprustningen 
hade fortsatt. Armen bedömdes uppgå till nära 200 000 man och 
det påpekades att det i Versaillesfördraget förbjudna flygvap
net ägnades särskild omtanke och att även den delen av rust
ningsindustrin arbetade för högtryck. 

Fransk-rysk aktivitet i syfte att skapa en östeuropeisk trygg
hetspakt hade framkallat irritation i Tyskland och skapat en 
känsla av utrikespolitisk isolering. Enligt tysk uppfattning skulle 
nämligen ett sådant fördrag kunna permanenta Frankrikes mi
litära och politiska hegemoni i Europa. 

Enligt översikten hade de tysk-polska relationerna förbätt
rats ytterligare. De tysk-italienska hade däremot försämrats till 
följd av undertecknandet av Romprotokollet mellan Italien, Öst
errike och Ungern. Under den senare delen av kvartalet hade 
dock en tydlig omsvängning i förhållandet till Italien ägt rum, 
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vilket manifesterades i ett möte mellan Hitler och Mussolini i 
Venedig den 14-15 juni. Av de i samband med mötet utfärdade 
kommunikeerna framgick att Österrike, nedrustningsförhand
lingarna och det principiella stånd punktstagandet mot politiska 
blockbildningar utgjort huvudfrågorna i överläggningarna. 
Beträffande Österrike skulle enighet ha uppnåtts om ett åter
ställande av normala inrikespolitiska förhållanden i landet, vil
ket Wirsen betecknade som "en onekligen rätt elastisk och mång
tydig formel". Någon förbättring i de tysk-österrikiska relatio
nerna hade heller inte märkts.111 

Dessa relationer försämrades i stället snart efter mötet mel
lan Mussolini och Hitler. Anledningen var ett nazistinspirerat 
kuppförsök i Österrike den 25 juli 1934, vid vilket förbunds
kanslern Engelbert Dollfuss mördades. Wirsen ansåg det vara 
klart att kuppförsöket var inspirerat från tyskt håll. Han sade 
sig veta att den österrikiske ambassadören i Rom, Anton Rin
telen, var avsedd att bli regeringschef i Österrike efter kuppen. 
Hitler tog enligt Wirsens sagesman upp den frågan med Musso
lini under besöket i Venedig. Denne-hade emellertid varit helt 
avvisande. Wirsen påpekade i sin rapport att den nationalsocia
listiska hänsynslösheten skulle ha kunnat leda till följder som 
man ännu inte var beredd att ta eftersom de kunde ha medfört 
regimens fall. Wirsen påpekade även att Tysklands isolering yt
terligare hade betonats genom händelserna i Wien.112 

"De långa knivarnas natt" fick enligt Wirsen en synnerligen 
ogynnsam återverkan på Tysklands utrikespolitiska ställning. 
På grund av den brutalitet med vilken aktionen genomfördes 
bidrog den till att diskreditera nationalsocialismen i utlandets 
ögon. Beskyllningarna om möjlig fransk inblandning belastade 
också naturligtvis de fransk-tyska relationerna liksom mordet 
på Dollfuss ytterligare försämrade förhållandet mellan Öster
rike och Tyskland. Den terroristiska politik som alltsedan regim
förändringen förts mot Österrike betydde i och för sig en stark 
belastning på relationerna mellan de båda länderna och därmed 
för freden i Europa. Kuppförsöket i Wien tydde dessutom på 
direkt eller indirekt delaktighet av den tyska regeringen vilket 
gjorde saken än allvarligare. Under intryck av Mussolinis hot
fulla attityd tvingades emellertid den tyska regeringen över i 
en mer defensiv position.113 

58 



I kvartalsrapporten för fjärde kvartalet noterades att det fö
restående valet i Saar förorsakat en viss skärpning av relatio
nerna mellan Tyskland och Frankrike men att ingripande från 
Nationernas förbunds sida hade lugnat situationen. Detta hade 
också bidragit till att framkalla en avspänning i det allmänna 
politiska läget i Europa. Av rapporten framgick även att de polsk
tyska förbindelserna fortsatte att utvecklas i gynnsam rikt
ning.114 

I slutet av februari 1935 rapporterade beskickningen om den 
tyska synen på det diplomatiska förhandlingsläget efter fransk
engelska förslag om att Tyskland borde delta i den fransk-ryska 
pakten. De tyska synpunkterna följde två huvudlinjer, dels för
dömdes Sovjetunionens diplomatiska ingripanden, dels preci
serades de tyska synpunkternas innebörd. Sovjet ville skjuta 
rustningsfrågorna åt sidan och i stället lägga huvudvikten vid 
regionala pakter, vilket inskränkte handlingsfriheten. I stället 
för att skaffa ryggsäkring åt Sovjetunionen borde Europa självt 
ordna sina angelägenheter så att alla konfliktmöjligheter undan
röjdes. Tyskland var beredd att fortsätta diskussionerna rörande 
olika frågor. Man var beredd att bl a förhandla om en luftpakt. 
Förhindrandet av kapprustning borde även främjas aktivt. Be
träffande Tysklands anslutning till Nationernas förbund fram
gick implicit att likaberättigandet var avgörande.115 

Göring anförde som motiv för deltagande i en luftpakt att 
den engelska regeringen inbjudit Tyskland att delta i en sådan. 
Enligt beskickningens rapport ignorerade Göring emellertid det 
faktum att luftpakten avsågs komma till stånd som en integre
rad del i ett allmänt paktsystem.116 

I en rapport i mitten av mars 1935 orienterades om den 
allmänna värnpliktens återinförande. Genom lag av den 16 
mars hade Tyskland beslutat att återinföra denna. Armen 
skulle i fredstid organiseras med 12 armekårer om 36 divi
sioner. Däri ingick de militärt organiserade polisstyrkorna. 
De tyska motiven uppgavs vara att Tyskland till skillnad från 
andra länder hade uppfyllt Versaillesfördragets förpliktelser 
och nedrustat. Andra länder hade i stället upprustat. Vidare 
påpekades att det i december 1932 utlovade likaberättigan
det inte hade förverkligats. Tyskland hade därför lämnat 
nedrustningskonferensen och Nationernas förbund. Till fre-
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dens främjande hade den tyska regeringen 

- redan för länge sedan föreslagit sina grannar nonaggressions
fördrag,

- ingått en nonaggressionspakt med Polen,

- genom sin försäkran att Tyskland efter Saarområdets åter-
vinnande inte ställde territoriella krav på Frankrike skapat
en grund för varaktigt fredliga förhållande mellan dessa län
der.117

Med anledning av franska, italienska och brittiska protester rö
rande införandet av värnplikten konstaterades i en rapport att 
den tyska tonen var mildast mot Italien och England, skarpare 
mot Frankrike. 118 

I en rapport om den tyska upprustningen redovisades att 
Tyskland ansåg att denna var blygsam eftersom omgivande län
ders styrkor, Sovjetunionen inberäknad, uppgick till 196 divi
sioner. Den tyska armen skulle innefatta 550 000 man. Ett tionde 
armekårsområde hade inrättats i Hamburg eller Al tona. De ex
isterande 21 divisionerna betecknades som en ramorganisation 
med 300 000 man. Därutöver fanns ett stort antal frivilliga värn
pliktiga som fick 4-8 veckors utbildning. Proportionen fast an
ställda-värnpliktiga angavs vara 1 till 4.119 

I mitten av april 1935 rapporterade Wirsen om tysk-engels
ka överläggningar som hade ägt rum i Berlin i slutet av mars. 
Bland annat diskuterades östpakten, Donaupakten och luft
pakten. Vad avsåg upprustningen hade tyskarna redovisat att 
man avsåg att skapa en arme bestående av 36 divisioner och 
550 000 man. Till sjöss krävde Tyskland motsvarande 35 % av 
det brittiska tonnaget och i luften likställdhet med England och 
Frankrike. Tyskland var berett att godta kontroll av nedrustning 
om sådan blev aktuell under förutsättning att kontrollen gällde 
alla länder. I sammanhanget kommenterade Wirsen också Stresa
konferensen och konstaterade att dess resultat hade fått Tysk
land att modifiera den helt avvisande inställning man intagit 
under Berlinsamtalen beträffande östpakten. Efter Stresa sade 
man nämligen att man inte hade något att erinra mot att andra 
stater ingick säravtal om ömsesidigt stöd, även om Tyskland 
självt inte önskade delta.121 
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I kvartalsrapporten för det första kvartalet 1935 noterades 
att den helt dominerande frågan under kvartalet varit Saar
frågans lösning. Mer än 90 % av de innevånarna hade röstat för 
en anslutning till Tyskland. I rapporten konstaterar Wirsen ock
så att förhållandet till Litauen hade försämrats ytterligare på 
grund av processer mot medlemmar av de tysksinnade parti
erna i Memelområdet. De polsk-tyska relationerna var emeller
tid alltjämt goda. Wirsen bedömde att regeringens allmänna 
ställning i landet hade stärkts främst genom Saarområdets åter
förening med riket och genom den allmänna värnpliktens pro
klamerande.123 

Wirsen bedömde att den tyska utrikespolitiken den närmast 
följande tiden skulle komma att bli tämligen försiktig. I synner
het ansåg han att erfarenheterna från Stresa och Geneve talade 
för detta. Endast ett fast uppträdande gentem9t Tyskland i
utrikespolitiskt hänseende kunde nämligen hålla 11,iksledningen 
inom måttans gränser och imponera på "de i sin maktfullkom
lighet uppblåsta ledarna".124 

Hitler avgav en deklaration om den tyska utrikespolitiken i 
riksdagen den 21 maj 1935. 

Efter att inledningsvis ha utvecklat sina synpunker på andra 
länders upprustning och bristande önskan att tillgodose Tysk
lands legitima säkerhetskrav preciserade Hitler de tyska stånd
punkterna i de aktuella frågorna i tretton punkter: 

1. Nationernas förbunds (NF) råds resolution av den 17 april
1935 tillbakavisades. Tyskland skulle ej återvända till NF förrän
förutsättningar för lika rättigheter hade skapats.

2. Tyska regeringen hade till följd av att de andra staterna inte
uppfyllt sina förpliktelser avseende nedrustning förklarat sig
vara löst från de artiklar som innebar en diskriminering av Tysk
land. Dessa åtgärder gällde endast de diskriminerande punk
terna. Övriga artiklar skulle Tyskland ovillkorligen respektera,
inklusive de territoriella bestämmelserna. Oundvikliga revisio
ner skulle ske på fredlig väg.

3. Tyskland skulle inte underteckna fördrag som det inte kunde
uppfylla men iaktta varje frivilligt undertecknat fördrag, även
om detta tecknats av tidigare regim. Tyskland skulle uppfylla
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Locarnapaktens förpliktelser länge de andra parterna gjorde 
det. Tyska staten såg den demilitariserde zonen som ett tungt 
bidrag till Europas lugn. Den ansåg dock inte de ständiga trupp
ökningana på den andra sidan gränsen som ett bidrag i den rikt
ningen. 

4. Tyskland var villigt att delta i ett system av kollektivt sam
arbete för freden men ansåg det nödvändigt att hålla vägen öp
pen för fördragsmässig revision.

5. Tyskland ansåg att europeiskt samarbete inte kunde bygga
på ensidigt påtvingade villkor. Det vore bättre att bygga på sam
förstånd, vilket måste utvecklas succesivt.

6. Tyska regeringen var principiellt villig att ingå non-agg
ressionspakter med sina grannar en och en och att komplettera
dessa med bestämmelser om exempelvis vapenleveranser.

7. Tyska regeringen var villig att komplettera Locarnopakten
med en överenskommelse om luftförsvaret.

8. Tyska regeringen hade redovisat den nya tyska försvarsmak
tens omfång och skulle inte frångå den planen. Den var där
emot redo till alla begränsningar av vapen, om andra stater också
åtog sig dessa.

Tyska flygvapnets begränsning till paritet med de väst
liga stormakterna gjorde det möjligt att fastställa en 
maximisiffra som Tyskland skulle följa. 

Den tyska marinens styrka som skulle utgöra 35 % av den 
engelska låg därmed 15 % under den franska flottans ton
nage. Denna siffra var definitiv och skulle inte höjas så
vida inte Tyskland fick kolonier. 

9. Tyska regeringen ansåg att den enda för närvarande möjliga
vägen till praktiska begränsningar av rustningarna var att för
bjuda bestämda vapen; i första hand gas-, brand- och spräng
bomber utanför den egentliga stridszonen.

10. Tyskland var villigt att gå med på varje begränsning av tungt
artilleri och tunga stridsvagnar. Därmed skulle de franska gräns
befästningarna få hundraprocentig trygghet.
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11. Tyskland var villigt att samtycka till begränsning av artille
riets, slagskeppens, kryssarnas och torpedbåtarnas kanonkaliber
samt att godta varje internationell begränsning av fartygsstor
leken. Tyskland var villigt att samtycka till en internationell
överenskommelse om begränsning av ubåtarnas tonnage eller
till att fullständigt avskaffa ubåtar.

12. Tyska regeringen ansåg att alla åtgärder att mildra spän
ningen mellan stater var förgäves så länge man inte kunde för
hindra att den allmänna opinionen förgiftades i ord och skrift,
film och teater genom oansvariga element.

13. Tyska regeringen var redo att samtycka till internationella
överenskommelser som förhindrade försök till utifrån kom
mande inblandning i andra staters angelägenheter. 125 

Samma dag som Wirsen rapporterade om innehållet i Hitlers 
tal lämnade han i en annan rapport vissa kommentarer till detta. 

Wirsen pekade på att Hitler inte gjorde någon åtskillnad på 
försvarsåtgärder som exempelvis en mindre stat kunde behöva 
vidta i en spänd situation och rnstningsåtgärder hos en makt, 
vars fredliga avsikter inte var lika uppenbara. Genom sin en
sidiga framställning av vapenutvecklingen som en upprustning 
försvagades hans argumentation och därmed värdet av hans 
försök att bevisa att Versaillesfördraget i sina militära delar hade 
satts ur kraft. 

Hitler framhöll att den tyska regeringen skulle uppfylla sina 
Locarnoförpliktelser länge övriga fördragsparter gjorde det. 
I detta yttrandena låg enligt Wirsen en tydlig reservation som 
skärptes genom det följande uttalandet om den demilitariserade 
zonen (p 3). Hitler sade att den demilitariserade zonen var ett 
viktigt bidrag till att befästa lugnet i Europa. Samtidigt fram
höll han att de franska förstärkningarna inte kunde anses vara 
ett bidrag till detta. Wirsen ansåg att uttalandet tydde på att 
just den demilitariserade zonen kunde bli utgångspunkten för 
en ny tysk aktion. För övrigt framhöll Wirsen att Tyskland i zo
nen underhöll en styrka av cirka 20 000 man lantpolis. Den var i 
huvudsak övad och utrustad som infanteri även om den inte 
ännu var direkt underställd de militära myndigheterna. 

I punkt 6 framhöll Hitler att han var beredd att sluta non-
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agressionsavtal med Tysklands grannstater. Wirsen påpekade att 
detta innebar att han uteslöt Litauen. 126 

Av stor vikt var enligt Wirsen den i punkt 8 givna förklaring 
att Hitler under inga omständigheter skulle frångå sitt beslut 
om försvarsmaktens numerär. Det innebar att det skulle vara 
mycket svårt att förhandla om en reducering av armestrids
krafterna. De medgivanden l:Iitler gjorde hänförde sig till vapen
utrustning, som främst rörde flygvapnet och flottan. 

I den trettonde punkten behandlades frågan om att förhin
dra inblandning i enskilda staters liv, en fråga som ju av kända 
skäl var särskilt känslig för Tyskland. Hitler, naturligtvis med 
Österrike i sikte, krävde att man noga fastställde begreppet "in
blandning". Han framhöll i sitt tal att det lätt kunde hända att 
stater med regeringar "som icke uppbäras av sitt folks förtro
ende" ville försöka hänföra inre resningar mot regeringen till 
yttre inblandning. 

Wirsen ansåg att yttrandena om den demilitariserade zonen 
och om principen om icke inblandning var de mest oroande i 
Hitlers tal. För övrigt ansåg Wirsen att talet hörde till Hitlers 
bästa och att det fick en viss styrka genom att Hitler kunde hän
visa till faktiska missgrepp som även andra länder hade begått 
under de senaste sexton åren. 

Wirsen påpekade att Hitler den 21 maj uppträdde som en fa
natisk anhängare av freden. Många frågade sig om detta var en 
pose eller om det var ett uttryck för hans övertygelse. Pessimis
terna erinrade om Mein Kampf där han pläderar för Frankrikes 
krossande och erövringar österut. Andra framhöll att bokenskrevs 
för länge sedan och under exceptionella förhållanden. Sedan dess 
skulle han ha lärt mycket av makten och ansvaret. Säkert var en
ligt Wirsen att Hitler för närvarande hade all anledning att und
vika att framkalla en väpnad konflikt. Han hade åtminstone vid 
ett tillfälle under sin maktutövning varit inne på en väg som ofel
bart skulle ha lett till krig, om han inte i sista stund vikit undan. 

Hitlers ofta upprepade ord om att ett krig, i vilket flertalet av 
Europas stater drogs in, skulle kunna medföra undergång även 
för Tyskland var säkert allvarligt menade. Hans fredskärlek 
skulle dock bli mer trovärdig den dag han förbjöd Berlins ung
dom att marschera till 1-majfesten sjungande: "Wir wollen 
siegreich Frankreich schlagen" . 127 
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När Nationernas förbunds råd den 17 april 1935 fattade be
slut i den tyska värnpliktsfrågan röstade samtliga stater utom 
Danmark (som avstod) för det franska, fördömande resolutions
förslaget. Wirsen framhöll i kvartalsrapporten för andra kvar
talet 1935 att i synnerhet Polens hållning torde ha inneburit en 
missräkning för tyskarna, I slutet av samma månad hade dess
utom de engelska och italienska regeringarna på diplomatisk 
väg erinrat om vikten av att demilitariseringen av Rhenlands
zonen upprätthölls vilket Wirsen antog måste ha ökat Tysklands 
känsla av utrikespolitisk isolering ytterligare. Några dagar se
nare, den 2 maj, undertecknade dessutom Frankrike och Sovjet
unionen ett fördrag om ömsesidigt bistånd vilket enligt Wirsen 
väckte stark olust inom tyska regringskretsar, Å andra sidan 
hade Tyskland vunnit en stor framgång genom ett flottavtal med 
England. Detta innebar att den tyska flottan i framtiden skulle 
få uppgå till 35 % av den engelska. 128 

Wirsen påpekade, med anledning av vissa mot Tyskland kri
tiska uttalanden i underhuset som den engelske utrikesminis
tern gjort, att den tyska regeringen föreföll vara ytterst angelä
gen om ett gott förhållande till Storbritannien, Det återspeglade 
sig i den påfallande försiktighet som man under den senaste 
tiden hade ålagt sig i sina uttalanden om den brittiska reger
ingen. Detta framträdde också tydligt i kritiska uttalanden som 
man från tysk sida gjorde om den italiensk-etiopiska konflik
ten. I dessa kunde man också enligt rapporten utläsa ett försik
tigt uttalat tvivel beträffande Italiens utsikter till framgång. Det 
viktigaste utrikespolitiska uttalande som Hitler gjorde i ett 
riksdagstal i Niirnberg i mitten av september avsåg Litauen, som 
kritiserades för behandlingen av tyskarna i Memelområdet, I 
rapporten påpekades att stora militärövningar gav särskild 
tyngd åt den följande tyska propagandan. 129 

I slutet av september besökte den ungerske ministerpresiden
ten Julius Gömbös Tyskland. Wirsen förmodade att de tysk
ungerska kontakterna i första hand syftade till att bistå Ungern 
vid upprättandet av ett flygvapen. Från flera källor hade han 
erfarit att ungerska beställningar av krigsmateriel hade avtalats. 
Wirsen utgick från att de intima kontakterna mellan de båda 
länderna hade som förutsättning i stort sett sammanfallande ut
rikespolitiska syften. Gömbös officiella besök borde därför till-
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mätas avsevärd betydelse. Han träffade i Tyskland även den 
polske generalen Fabrycy och ordföranden i seimens utrikesut
skott , furst Radziwill. Detta tydde på att även Polen hade kopp
lats in i de tysk-ungerska diskussionerna. Från ungersk synpunkt 
var enligt Wirsen ett närmande till Tyskland ganska naturligt. 
Ur tysk synvinkel borde intresset för Ungern ha ökat genom 
fransk-ryska och rysk-tjeckiska biståndsavtal och genom ett ak
tuellt närmande mellan Sovjetunionen och Rumänien. Wirsen 
bedömde att om ett tysk-polskt-ungerskt block etablerades vore 
det i första hand riktat mot Sovjetunionen. De som kände Hitler 
närmare var enligt Wirsen ense om att han mer och mer behärs
kades av ett hat mot den staten. En del ansåg till och med att 
han som slutmål såg ett korståg mot Moskva, i vilket så många 
som möjligt av Europas stater skulle förmås att deltaga. Wirsen 
framhöll i sin rapport slutligen att det var osannolikt att något 
formellt avtal ingåtts under Berlinförhandlingarna. Hitler var 
mån om att undvika allt som för tillfället kunde komplicera lä
get. Framför allt var han enligt Wirsen angelägen att undvika 
att stöta sig med England vars vänskap han var mycket mån om 
för närvarande.130 

Wirsen underströk den tyska välviljan mot England ytterli
gare i ett handbrev ett par dagar senare. Mot Italien riktade tyska 
regeringen däremot en försiktig kritik och mot Frankrike hade 
kraftiga utfall förekommit. Wirsen påpekade att den välvilliga 
inställningen till England inte innebar någon garanti för att Tysk
land skulle gå med på sanktioner mot Italien med anledning av 
det abbesinska kriget. Han förmodade att Tyskland inte ville 
försvåra möjligheterna till eventuellt samarbete med Italien i 
framtiden.131 

Till en rapport i början av oktober 1935 bifogades en översikt 
rörande den tyska upprustningens aktuella ståndpunkt. Över
sikten var skriven av militärattachen CurtJuhlin-Dannfelt. Sam
manfattningsvis bedömdes att armen bestod av 10 armekårer, 
med sammanlagt 24 infanteridivisioner, en bergsbrigad (i Bay
ern), och en kavalleribrigad (i Ostpreussen). Utom armekårs
förbanden fanns två kavalleridivisioner samt tre pansardivi
sioner. Antalet infanteriregementen uppgick till 75. Av intresse 
var också att det lätta fältartilleriet skulle komma att bestå ute
slutande av 10,5 cm haubitser. 
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Antalet krigsskolor hade ökat från 1 till 3. Antalet elever var 
ca 2 400. 

Det föreföll inte uteslutet att upprustningen, vad avsåg den 
yttre ramen kunde vara avslutad till hösten 1936. Längre tid 
krävdes för att slutföra artilleriets och pansartruppernas orga
nisation. Reservernas organisation skulle komma att ta åtskil
liga år i anspråk. Armens fredsstyrka kunde från och med no
vember beräknas till omkring 500 000 man.132

Enligt ett handbrev i slutet av oktober hade beskickningens 
marinattache, kommendörkaptenen av andra graden Muhl, fört 
vissa samtal med tyska sjöofficerare, särskilt med stabschefen 
hos chefen för marinen. Av samtalen framgick att operations
planerna avseende ett eventuellt krig i Östersjöområdet inne
fattade att Åland och Öselterrängen skulle besättas i preventivt 
syfte. Likaså skulle flott- och flygbaser upprättas i Finland och 
eventuellt i Estland. Wirsen hade själv från säker källa hört att 
man under sommaren hade genomfört rekognosering i Estland 
för att undersöka möjligheterna att utnyttja landet som base
ringsområde vid en större operation mot norra Ryssland. Man 
räknade med att Finland i händelse av krig skulle ansluta sig 
till Tyskland, en uppfattning som Wirsen tyckte var betecknande 
för inställningen i tyska, militära kretsar. Däremot vågade man 
inte hoppas på att Sverige skulle göra som Finland. Av intresse 
var dock att man antydde hur viktigt det var att Tyskland un
der alla omständigheter kunde få tillgång till svensk malm samt 
behovet av stödjepunkter i norra Östersjön för skydd av malm
transporterna.133 

Av en strängt förtrolig rapport i slutet av december 1935 fram
gick att tyskarna under hand hade klagat på att upplysningar 
rörande den tyska upprustningen, vilka i förtroende delgivits 
marinattachen Muhl, kort tid därefter hade förekommit i svenska 
sjömilitära tidskrifter. Muhl anhöll därför att åtgärder vidtogs 
mot detta så att inte informationerna från krigsministeriet upp
hörde.134 

I kvartalsrapporten för 1935 års sista kvartal konstaterades 
att Tysklands hållning gentemot utlandet hade bestämts av den 
tyska ledningens syn på den pågående konflikten mellan Ita
lien och Etiopien och dess tänkbara verkningar för framtiden. 
Man följde med intresse sanktionernas effekt och hur konflik-
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ten påverkade Mussolinis ställning inom Italien. Wirsen be
dömde att båda frågorna var av intresse för Tyskland att följa 
inför en eventuell liknande tysk situation. I rapporten framhölls 
att Tyskland var angeläget att inte stöta med andra länder 
för närvarande och upprätthöll vapenexportförbudet till båda 
länderna.135 

I januari 1936 rapporterade Wirsen om bland annat farhågor 
för att Tyskland skulle ta den fransk-ryska pakten respektive 
fransk-brittiska militära överenskommelser om ömsesidigt mi
litärt understöd till intäkt för att säga upp bestämmelserna om 
den demilitariserade zonen. Han bedömde inte att risken var 
omedelbart förestående men dock latent. Armen krävde att zo
nen avskaffades men samtidigt var armen obenägen att åtgär
der som kunde medföra en krigsrisk vidtogs, så länge den nya 
organisationen saknade fasthet. Redan nu började man enligt 
Wirsen emellertid att organisera hemliga gränsskyddsförband.136 

Med anledning av det fransk-ryska fördraget så hade i offi
ciösa sammanhang gjorts anspelningar på den demilitariserade 
zonen. Den underförstådda slutsatsen var att Tyskland, sedan 
Frankrike frångått alliansfriheten genom fördraget med Sovjet
unionen, inte längre kunde anses vara bundet av Locarno
fördraget. Wirsens bedömning var att sådana tyska uttalanden 
så småningom skulle leda över till en diskussion om en ny
ordning av stadgarna rörande den demilitariserade Rhen
zonen.l:17 

Den 5 mars rapporterade Wirsen att uppgifter från militärt 
håll sade att man vid ett regeringssammanträde den 2 mars, i 
vilket ledande militärer deltagit, hade diskuterat den situation 
som hade uppstått genom ratificeringen av det fransk-ryska 
fördraget. Man skulle då ha beslutat att de två armekårer som 
var avsedda att förläggas inom den demilitariserade zonen sna
rast skulle organiseras, Wirsen visste inte om detta innebar att 
zonen omedelbart skulle besättas eller om man skulle dröja nå
got med detta. Man skulle dock ha uttalat stor oro för vad Eng
land skulle företa sig den närmaste tiden. En tysk hög flygoffi
cer skulle den fjärde mars ha sagt att man var bekymrad över 
att upprustningen på flygets område inte hade nått så långt att 
man med tillförsikt kunde mäta sig med de stora grannländernas 
flygstridskrafter. 138 
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Kvartalsrapporten för första kvartalet 1936 innehöll en ut
förlig beskrivning av inmarschen i Rhenlandet den 7 mars. Då 
de tyska trupperna satte sig i rörelse den 7 mars på förmidda
gen för att överskrida gränsen kom aktionen överraskande till 
tid och omfattning. Inmarschen omfattade 19 infanteribataljo
ner och 13 artilleridivisioner. Dessutom införlivades de i Rhen
landet befintliga 21 poli�bataljoner med armen. 

Samtidigt som tyska trupper ryckte in i den demilitariserade 
Rhenlandszonen orienterade Hitler riksdagen om inmarschen 
och motiven för denna. Han presenterade också förslag till nya 
överenskommelser mellan Tyskland och de flesta av dess grann
sta ter. Hitlers förslag hade tillställts de övriga Locarnostaterna 
omedelbart före talet i riksdagen. Förslaget innehöll sju punkter. 

1. Ömsesidig tysk och fransk-belgisk demilitariserad zon

2. En 25-årig nonagressionspakt mellan de tre länderna

3. Engelsk och italiensk garanti för denna pakt

4. Nederländernas eventuella deltagande i pakten

5. Paktens kompletterande med en luftpakt

6. Nonagressionspakter med Tysklands östra grannar, även
Litauen, efter mönster av det tysk-polska fördraget (10-årig
nonagressionspakt)

7. Tysklands återinträde i Nationernas förbund under förutsätt-
ning av bland annat kolonialt likaberättigande.

Sjupunktsprogrammet utgjorde grund för en "fredsplan" som 
kom att presenteras den 31 mars. Planen utgjorde en utvidg
ning och precisering av Hitlers sju punkter av den 7 mars. 139 

I en rapport den 10 mars 1936 meddelade Wirsen att aktio
nen mot Rhenlandet tydligen hade omgivits med stor sekretess 
ända tills några timmar före verkställandet. Även i krigsmini
steriet ägde endast fyra, fem officerare kännedom om vad som 
förestod så sent som ett par dagar före inmarschen. Inte ens alla 
ministrar var orienterade om vad som skulle ske. Rikskanslerns 
beslut att säga upp Rhenpakten och att för det ändamålet ut
nyttja det fransk-sovjetiska fördraget torde däremot ha fattats 
ganska lång tid innan inmarschen enligt Wirsens bedömning. 
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Att aktionen kom att genomföras när så skedde berodde troli
gen på att det fransk-ryska fördragets ratificering gav det sista 
gynnsamma tillfället att åberopa detta som motiv. Wirsen påpe
kade i rapporten att den av Hitler åberopade motiveringen för 
inmarschen i zonen, nämligen att Frankrike genom sin pakt med 
Sovjetunionen satt gällande överenskommelser ur spel, i påfal
lande grad påminde om hans motiveringar för upprustnings
beslutet 1935. Hitler förklarade vid båda tillfällena att motpart
ens åtgärder hade medfört att pakten "utplånats" och att han 
endast drog konsekvenserna av detta faktum. Hitler gav i sitt 
tal den 7 mars sitt erkännande åt Polen och England. Han var 
däremot påfallande ohövlig mot Frankrike och Sovjetunionen. 
Wirsen bedömde att kolonialkravet och den österrikiska frågan 
skulle bli två frågor som Hitler snart skulle ta sig an. Tidpunk
ten för en aktion mot Österrike ansåg Wirsen berodde på ar
mens uppfattning om möjligheterna att möta de militära konse
kvenserna av ett sådant företag. Sannolikt föredrog man att Öst
errike tog initiativet i frågan.140 

I ett handbrev meddelade Wirsen att tyskarna (Auswärtiges 
Amt) då och då hade antytt att man hoppades att Sverige skulle 
fortsätta malmleveranserna till Tyskland oavsett hur situatio
nen skulle komma att utvecklas.141 

Wirsen hade samtalat med flera andra missionschefer för att 
få reda på hur dessa såg på situationen efter det att Hitler hade 
presenterat de sju punkterna i sitt "fredsprogram" efter in
marschen. Den franske ambassadören var pessimistisk. Den 
sovjetiska ambasadören trodde att krisen skulle sluta med en 
kompromiss men efterlämna en misstro, som gjorde framtiden 
högst osäker. Wirsens tjeckiske kollega var något mer pessimis
tisk. Den ende missionschef som Wirsen talat med som trodde 
på risken för krig var den amerikanske ambassadören. Det vore 
emellertid tveksamt enligt denne om Frankrike skulle våga mo
bilisera. 

Enligt Wirsen hade Tyskland brist på befäl i armen och på 
övade piloter i flygvapnet. Han sade sig veta att de tyska gene
ralerna varnade för varje politik som kunde leda till allvarliga 
förvecklingar de närmaste 2-3 åren. Man framhöll också att 
motparten utan tvivel insåg att den nuvarande konflikten var 
den sista som den kunde lösa med militära medel. Å andra 
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sidan hoppades man på att Frankrikes inrikespolitiska strider 
och den franska krigsmaktens ovissa hållning skulle göra för
handlingar möjliga.142 

Wirsen uppgav att det i Berlin hade rått en ganska stor oro 
beroende på den negativa reaktion som inmarschen framkallade 
främst i Paris men även i London. Hitler skulle därför med stor 
lättnad ha mottagit ett besked den 16 mars om att Tyskland 
kunde delta i Nationernas förbunds rådssammanträde i Lon
don, då inmarschen skulle diskuteras. 143 

Rådet fördömde den 19 mars inmarschen såsom varande för
dragsbrott. t44 

Locarnomakterna hade samma dag till Tyskland överlämnat 
ett utkast till fördrag vilket bland annat innefattade en demili
tariserad zon på tyskt territorium, som skulle övervakas inter
nationellt. Det föreslogs vidare att den tyska aktionen skulle 
underställas Haagdomstolen. Därutöver hade England givit 
Frankrike och Belgien löfte om militärt understöd tills vidare. I 
sitt preliminära svar på utkastet framhöll den tyska regeringen 
inledningsvis att den fransk-sovjetiska alliansen hade undan
röjt Rhenpaktens rättsliga och politiska förutsättningar. Man 
ansåg att utkastet saknade varje förutsättning att tjäna som 
grund för en varaktig fred. Man ville dock hålla vägen öppen 
för fortsatta förhandlingar. Tyskland var berett att återkomma 
med ett grundligt förslag men kunde inte göra så förrän efter 
den 31 mars på grund av förestående riksdagsval. Enligt Wirsens 
uppfattning avsåg den tyska taktiken dessutom att försöka skapa 
en klyfta mellan fransk och engelsk uppfattning om aktionen 
den 7 mars.145 

I en rapport i mitten av maj 1936 kom Wirsen in på den tyska, 
diplomatiska taktiken. Den föreföll honom gå ut på att dra sig 
tillbaka under den ena eller andra förevändningen så snart som 
Hitler uppmanades att precisera och bindande bekräfta sina er
bjudanden om samförståndslösningar. Det framgick också nu 
tydligare än tidigare hur fakta, som varit helt kända vid tidpunk
ten för ett tyskt förslag, senare angavs som grund för att ta till
baka detta. 146 

Wirsen framhöll i en rapport i mitten av juni 1936 att Tysk
lands taktik att förhala förhandlingar om sina så kallade anbud 
och att utnyttja väntetiden för upprustning bestyrktes återigen. 
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Hitlers erbjudanden i mars 1936 liksom i mars 1935 föreföll sna
rare att syfta till propagandistiska effekter än till nya interna
tionella fredsuppgörelser. Wirsen upprepade dessa synpunkter 
i en rapport några dagar senare. Han hävdade att Hitler åtskil
liga gånger gjort undanglidande uttalande när det hade gällt 
att diskutera såväl hans egen stora "fredsplan" som freds
främjande förslag från annat håll. Detta styrkte tveksamheten 
till uppriktigheten i hans fredsuttalanden. I varje fall var det 
uppenbart att Hitler nu var mindre benägen än han sade sig 
vara i mars att påbörja förhandlingar om fredsplanen. 147 

Wirsen kommenterade i slutet av juni 1936 en resa som finans
ministern Hjalmar Schacht hade gjort till Balkanländerna. Om 
motivet för resan sade Wirsen bland annat att det åtminstone 
vad beträffade Jugoslavien torde föreligga politiska avsikter. Den 
jugoslaviska regeringen hade i" Anschlussfrågan" uppfattningen 
att en sådan vore bättre än en monarkistisk restauration i Öster
rike. I Belgrad torde man inte ha så mycket emot att Tyskland 
skulle få en gemensam gräns med Italien, ett land som man ha
tade. För Tyskland medförde vänskapliga relationer med Jugo
slavien en från tysk synpunkt högst nyttig press på Mussolini i 
den österrikiska frågan. Slutligen var även den för Tyskland och 
Jugoslavien gemensamma stramheten mot Sovjetunionens eu
ropeiska verksamhet en anledning till ömsesidigt sympati.148 

I den politiska kvartalsrapporten för andra kvartalet 1936 
redovisades att kvartalet hade kännetecknats av en påtaglig åter
hållsamhet i politiskt hänseende. Huvudintresset knöts till de 
frågor som hängde samman med Rhenzonens besättande i en
lighet med vad som hade rapporterats under hand. I rapporten 
påpekades även att den tyska pressen med 11 ohöljd tillfredsstäl
lelse11 hade framhållit att Nationernas förbunds sanktionsmaski
neri vid det första praktiska provet (den italiensk-abbesinska 
konflikten) visat sig vara ineffektivt.149 

Den 11 juli 1936 träffas en överenskommelse mellan Tyskland 
och Österrike enligt vilken Österrikes fulla suveränitet erkän
des av Tyskland och Österrike betraktade sig som en tysk stat. I
en rapport framhölls att att den viktigaste följden av avtalet var 
att förhållandet mellan Tyskland och Österrike normaliserades 
och att Hitler uppenbarligen ställt 11Anschlusstanken 11 på fram
tiden.150 
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Wirsen meddelade i början av augusti 1936 att Tyskland hade 
antagit inbjudan till en 5-maktskonferens om en ny västpakt. 151 

Den 20 augusti 1936 rapporterade Wirsen om det utrikes
politiska läget. Den tyska utrikesledningen hade under de olym
piska spelens tid haft tre allvarliga frågor att befatta sig med; 
den ryska upprustningen, inbördeskriget i Spanien (inte minst 
i samband med det inrikespolitiska läget i Frankrike) samt 
Polens hållning (närmande Frankrike-Polen). 

Wirsen bedömde att den oro som den nuvarande situationen 
framkallat, inom kort kunde leda till ökad tysk upprustningen, 
främst av armen. Det talades om en ökning av armens styrka 
från 550 000 man till 900 000 man, vilket skulle kunna nås på 
kort tid genom dels inkallande av 20-åringarna, dels förläng
ning av tjänstgöringstiden från ett till ett och ett halvt år. Detta 
var visserligen bara ett rykte men bland militärattacheerna 
föreföll man allmänt anse att tyska motåtgärder möt den ryska 
upprustningen var förestående. Säkert var, menade Wirsen, att 
Hitlers tankar ännu mer än tidigare riktades på den kampanj 
mot bolsjevismen, som han alltid hade imsett vara ofrånkomlig. 
Vid sidan av denna ledande tanke kunde andra problem komma 
att skjutas åt sidan eller få provisoriska lösningar som skett be
träffande Österrike och Polen. 152 

Genom förordning av den 24 augusti 1936 infördes tvåårig 
värnplikt för alla tre försvarsgrenarna i Tyskland. De tyska mo
tiven uppgavs vara att andra länder, särskilt Sovjetunionen, hade 
rustat upp och förlängt tjänsgöringstiden för de värnpliktiga, 
att Tyskland hade ett känsligt läge i Europas mitt, att Tyskland 
inte ville ha krig men måste värna om sin säkerhet etc. Beskick
ningen bedömde att den tyska armens numerär från och med 
den 1 oktober skulle komma att öka från cirka en halv miljon 
man till mellan 800 000 och 850 000 man. 153 

I samband med 5-maktskonferensen om en ny västpakt ville 
Hitler enligt Wirsen att Frankrike skulle säga upp fördraget med 
Sovjetunionen. Om inte skedde skulle Tyskland behöva ha 
resurser för ett tvåfrontskrig. Wirsen framhöll att han inte vis
ste om de tyska synpunkterna skulle tas på allvar eller som ett 
inslag i förhandlingstaktiken.154 

I en rapport i slutet av september 1936 gjorde Wirsen en del 
kommentarer till de nationalsocialistiska partidagarna som gick 
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i antikommunismens och antisemitismens tecken. Han frågade 
sig hur det kom sig att man nu gjorde dessa våldsamma utfall 
mot Sovjetunionen och kommunismen och gav själv svaret. Han 
avfärdade att Tyskland skulle vilja reta sovjetregeringen till att 
bryta förbindelserna, vilket skulle kunna leda till krig. Tyskland 
var ännu inte färdigrustat varför man redan av den anledningen 
inte ville ha krig. Det kunde inte heller vara av fruktan för en 
rysk invasion som inspirerat till uttalandena. I Tyskland visste 
man mycket väl att någon sådan inte var att befara. Det fanns 
emellertid andra motiv som för Hitler framstod som viktiga. Han 
fruktade en kommunistisk utveckling i andra länder. Wirsen 
hade fått detta bekräftat genom samtal med Ribbentrop. En kom
munistisk regering i Frankrike skulle innebära en verklig fara. 
Frankrikes förhållanden kunde också påverkas av det spanska 
inbördeskrigets utgång. Segrade den lagliga regeringen i Spa
nien blev faran för kommunistiska rörelser i Frankrike akut.155 

I kvartalsrapporten för tredje kvartalet 1936 rapporterades 
bland annat att Tyskland föreföll respektera förbudet mot va
penexport till Spanien och att förhållandet mellan Tyskland och 
Litauen förbättrades. 156 

I översikten för fjärde kvartalet 1936 påpekades att närman
den till Italien och Österrike samt en skärpning av kampen mot 
kommunismen hade stått i förgrunden och accentuerats. För
bättringen i de tysk-italienska relationerna hade markerats av 
ett officiellt besök av den italienke utrikesministern greve Ciano 
den 20-25 oktober. Den viktigaste fråga som diskuterades var 
situationen i Spanien. Trots uttalade sympatier för Francos re
gim bekräftades att det ansågs lämpligast att fasthålla vid 
noninterventionspolitiken. Beslut torde även ha fattats under 
besöket om ett samtidigt erkännande av regeringen Franco så 
snart denne intagit Madrid. Ett erkännande skedde den 14 no
vember trots att Franco inte intagit Madrid. Samtidigt bröts för
bindelserna med Madridregeringen. Någon ändring i Tysklands 
officiella inställning i noninterventionsfrågan hade emellertid 
inte ägt rum. Den tyska regeringen var angelägen att deklarera 
hur den i motsats till Sovjetunionen strikt upprätthöll förbudet 
mot vapenexport. Wirsen framhöll att det dock torde vara ett 
faktum att betydande sändningar av krigsmateriel, särskilt flyg
plan, levererats till Francoregeringen. Betänkligheterna mot ett 
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aktivt ingripande i kriget hade sin grund i de komplikationer i för
hållande till Sovjetunionen och Frankrike, som detta kunde leda 
till. Den tyska uppfattning var att det låg närmare till hands att 
Italien lämnade den hjälp som Franco kunde behöva.157 

Den kanske viktigaste utrikespolitiska händelsen bedömdes 
emellertid vara det fördrag, "Antikominternpakten", som den 
25 november undertecknades mellan Tyskland och Japan. I detta 
förband sig de båda länderna att med alla medel uppta kampen 
mot den kommunistiska internationalen. Åtskilligt tydde enligt 
Wirsen på att överenskommelse träffats om leverans av krigs
materiel till Japan.158 

I början av januari 1937 rapporterade Wirsen om slitningar 
mellan å ena sidan arme- och marincheferna och å andra sidan 
vissa partifunktionärer avseende en eventuellt utvidgad inter
vention i Spanien. De militära cheferna var starkt emot en ut
vidgning på grund av det intrång en sådan skulle innebära i 
krigsberedskapen. Göring skulle däremot förordat en utök
ning enligt vad Wirsen hade uppfattat. Wirsen nämnde också i 
rapporten att utöver de flyginsatser som ägt rum och kanske 
skulle fortsätta så hade även två luftvärnsregementen inskeppats 
och ett tredje skulle vara på väg att ilasta. 159 

I ett handbrev meddelade Wirsen att det ryktades att arme
chefen Werner von Fritsch skulle avgå som protest mot eventu-
ell ytterligare intervention i Spanien.160 

Analys 

Viktiga faktorer att belysa när man skall bedöma ett lands sä
kerhetspolitiska förhållanden är landets säkerhetspolitiska mål 
samt dess förutsättningar och resurser att nå målen. Till förut
sättningarna hör landets relationer till andra länder. Till resur
serna hör dess militära tillgångar. 

Wirsen redovisade inte i de studerade rapporterna några sam
manfattande bedömningar av Tysklands säkerhetspolitiska för
hållande. Däremot rapporterade och kommenterade han förete
elser och omständigheter som utgör viktiga delar av dessa. Han 
satte också in dem i sitt säkerhetspolitiska sammanhang. 

Wirsen ansåg att Tysklands säkerhetspolitiska mål var aggres
siva. Han meddelade redan i november 1933 som sin uppfatt-
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ning att Hitler avsåg att genomföra de ideer han hade fört fram 
i Mein Kampf. Efter ett så kallat II fredstal" av Hitler den 21 maj 
1935 påpekade Wirsen att det fanns de som undrade om den i 
talet uttalade fredsviljan var äkta eller taktiskt betingad. Han 
redovisade visserligen inte uttryckligen sin egen ståndpunkt vid 
detta tillfälle men hans uttalanden i andra sammanhang om 
Hitlers opålitlighet klargör att han ansåg att "fredsviljan" hade 
taktiska orsaker. Likaså rapporterade Wirsen i oktober 1935 att 
det fanns de som ansåg att Hitlers slutmål var ett korståg mot 
Sovjetunionen i vilket så många som möjlig av Europas stater 
skulle förmås att delta. Inte heller då redovisade han uttryckli
gen sin egen uppfattning i frågan. Man kan emellertid på goda 
grunder förmoda att han anslöt sig till den framförda hypote
sen eftersom han ansåg att Hitler följde vad som han givit ut
tryck för i Mein Kamp/. Wirsen påpekade ju också i augusti 1936 
att Hitler alltid hade ansett att en kampanj mot bolsjevismen 
var ofrånkomlig. 

Tysklands aggressiva avsikterna framgick ju för övrigt tyd
ligt av försöken att med andra än militära medel få Österrikes 
11 Anschluss" till stånd. När Hitler då mötte motstånd från ita
lienskt håll drog han sig tillbaka. Wirsen ansåg att det berodde 
på att han inte ville riskera krigiska förvecklingar eftersom lan
det inte hade militär styrka för sådana. 

Wirsen bedömde att Tyskland, under den tid han var där, ald
rig hade uppnått en sådan militär styrka att Hitler ville riskera 
krig. Wirsen konstaterade uttryckligen att Tyskland inte var 
färdigrustat hösten 1936 och att Hitler av den anledningen inte 
ville ha krig. Han redovisade i anslutning till den tyska in
marschen i det demobiliserade Rhenlandet att Tyskland hade 
brist på armebefäl och stridspiloter och att de tyska generalerna 
varnade för utrikespolitiska äventyrligheter under de närmaste 
två-tre åren. Han påpekade så sent som i januari 1937 att de 
militära cheferna inte ville att Tyskland skulle engagera sig i 
det spanska inbördeskriget. Motivet var att det skulle innebära 
men för den tyska krigsberedskapen. 

Wirsen var väl insatt i de tyska militära förhållandena men 
redovisade inte några egna bedömningar utöver de som gällde 
den tyska krigsberedskapen. Han följde noga den tyska upp
rustningen men det var inte till det området han kraftsamlade 
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sina bedömningar. Skälen var sannolikt att han ansåg att 
krigsriskerna inte var så stora trots allt samt att hans militära 
medarbetare var kompetenta inom det området. Det kan ju an
nars förefalla egendomligt att han inte kommenterade eller 
analyserade de uppgifter med militär anknytning som kunde be
röra Sverige. Exempel på sådana var informationerna om de tyska 
planerna i Östersjön, innefattande besättandet av Åland och Ösel 
samt behovet av svensk malm och skydd av malm transporter. 

Wirsen uppehöll sig i sina redovisningar och bedömningar 
en hel del vid den opålitlighet som han ansåg vara betecknande 
för det tyska agerandet i bland annat nedrustnings-samman
hang. Han ansåg att den tyska taktiken gick ut på att först komma 
med förslag i nedrustnings- eller andra fredsbevarande hänse
enden för att sedan förhala bekräftandet eller ta tillbaka gjorda 
utfästelser. Avsikten med den tyska metodiken var enligt Wirsen 
att först invagga omvärlden i säkerhet för att sedan utnyttja vän
tetiden till att upprusta. Han exemplifierade bland annat med 
Hitlers fredserbjudanden 1935 och 1936. Wirsen ansåg att dessa 
hade mer propagandistisk karaktär än de var allvarligt menade. 

Wirsen granskade de tyska fredsplanerna och kom med ana
lyserande kommentarer. Sålunda bedömde han efter Hitlers 
"fredstal" i maj 1935 att Hitlers nästa aktion sannolikt skulle 
beröra den demilitariserade zonen i Rhenlandet. 

Det var emellertid redovisningar och bedömningar av Tysklands 
relationer till andra länder som upptog den större andelen i 
Wirsens rapportering. 

Tysklands utrikespolitiska isolering utgör ett återkommande 
tema i de wirsenska rapporterna och bedömningarna. Isole
ringen hade sin grund såväl i regeringens inrikespolitiska åt
gärder som i utrikespolitiska förhållanden. 

Många åtgärder redan i anslutning till det nationalsocialis
tiska makttillträdet och i synnerhet efter valen i början av mars 
hade naturligtvis i utlandet väckt aversion mot den nya regi
men. Exempel på sådana åtgärder var övergrepp på politiska 
motståndare och judar samt bojkotten mot judiska affärsföre
tag. Wirsen påpekade redan i sina första rapporter efter makt
övertagandet att dessa händelser bidrog till Tyskland interna-
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tionella isolering. "De långa knivarnas natt" var ett annat ex
empel på en inrikespolitisk händelse som i hög grad inverkade 
menligt på Tysklands utrikespolitiska ställning. Wirsen pekade 
särskilt på att aktionens brutalitet bidrog till att minska regi
mens anseende i utlandets ögon. 

Redan snart efter nationalsocialisternas makttillträde hade emel
lertid Tyskland kunnat notera även ett par framgångar. Den ena 
var närmandena till Polen som senare ledde till icke-angrepps
pakten staterna emellan. Den andra var förlängningen av vissa 
fördrag med Sovjetunionen. 

Wirsen bedömde att flera motiv låg bakom att man från tysk 
sida ville skapa avspända relationer med Polen och Sovjetunio
nen. Ett tungt vägande skäl var att man därigenom hoppades 
kunna bryta Tysklands utrikespolitiska isolering. I det samman
hanget kunde en positiv inställning gentemot Polen och Dan
mark bidra till att splittra de grupper av stater som var negativt 
inställda till Tyskland. Tyskland hade även andra motiv för ett 
närmandet till Polen. Man ville ha lugn vid sin östra gräns bland 
annat för att kunna ägna sina krafter åt annat håll, till exempel 
mot Österrike. Sedan Tyskland hade lämnat Nationernas för
bund den 14 oktober 1933 hade man genom överenskommelsen 
med Polen också fått en möjlighet till direkta förhandlingar i 
tysk-polska ärenden som kanske normalt sett borde ha hante
rats genom folkförbundet. 

Wirsen bedömde också att Tyskland hade förbättrat sin utri
kespolitiska situation avsevärt mot slutet av 1933. Det var i det 
sammanhanget, vilket har berörts tidigare, som Wirsen hävdade 
att det kunde vara oförståndigt att i svenska tidningsskriverier 
anslå en ton som enbart kunde irritera makthavarna och med
föra nackdelar för Sverige. Han ansåg att vi i den rådande situa
tionen borde inrätta våra relationer till Tyskland så att vi inte i 
onödan skulle skada oss själva. 

Wirsen spekulerade senare även över möjligheten att Hitler 
skulle försöka åstadkomma en pakt mellan Tyskland, Polen och 
Ungern. Man skulle då ha fått ett block med udden riktad mot 
Sovjetunionen, vilket skulle kunna uppväga existerande fransk
ryska och rysk-tjeckiska biståndsavtal och ett aktuellt närmande 
mellan Sovjetunionen och Rumänien. 
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Österrikes återförening med Tyskland var enligt Wirsen en 
hjärtefråga för Hitler. Eftersom Mussolini enligt Wirsens bedöm
ning motsatte sig återföreningen övergick man från tysk och 
nazistisk sida till ett propagandakrig mot Österrike. Där fanns 
nämligen ävert ett starkt nationalsocialistiskt parti som emeller
tid förbjöds i juni 1933, efter det att den intensiva tyska och na
zistiska propaganda hade förgiftat atmosfären mellan länderna. 
Wirsen bedömde att verksamheten bedrevs med de tyska makt
havarnas goda minne och tydligt exemplifierade den tyska led
ningens avsikter och metoder. Efter mötet mellan Hitler och 
Mussolini i Venedig uppnåddes enighet dem emellan att de nor
mala inrikespolitiska förhållandena i Österrike skulle återstäl
las. Efter mordet på den österrikiske rikskanslern Dollfuss 
tvingades emellertid den tyska regeringen inta en mer defensiv 
ställning till följd av Mussolinis hotfulla attityd. Wirsen bedömde 
till och med att Tyskland hade riskerat att hamna i krig om Hit
ler då hade fortsatt att gå bröstgänges till väga. 161 

Den överenskommelse som slöts mellan Österrike och Tysk
land i juli 1936 och som innebar att den österrikiska suverä
niteten erkändes och att dess tyska folkstatus bekräftades inne
bar enligt Wirsen att tanken på "Anschluss" ställdes på fram
tiden. 

Till följd av de tysk-italienska motsättningarna avseende de 
tyska aktiviteterna mot Österrike var alltså förhållandena mel
lan Tyskland och Italien tämligen frostiga. Det var först efter 
det italienska anfallet på Abessinien och - i än högre grad i 
samband med det spanska inbördeskriget som förhållandena 
länderna emellan blev riktigt goda, vilket manifesterades i Ber
lin-Rom-axeln. 

De tyska relationerna till Jugoslavien och Ungern beteckna
des av Wirsen som goda, särskilt de med Ungern. Ungerskt be
sök på hög politisk nivå hade genomförts redan i juni 1933. Fort
satta besök ledde enligt Wirsens bedömning till att Ungern ut
lovades tysk hjälp med att bygga upp ett flygvapen. Ungern 
skulle också ha tillförsäkrats krigsmateriel. Med Jugoslavien 
hade inte några sådana arrangemang vidtagits, men båda län
derna hade med Tyskland sammanfallande intressen. Båda såg 
Sovjetunionen som ett potentiellt hot och Jugoslavien hade 
ingenting emot om Tyskland fick en gemensam gräns med Ita-
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lien genom "Anschluss", eftersom det skulle innebära ett visst 
tryck mot Italien. 

Förhållandet till Tjeckoslovakien var ansträngt bland annat 
till följd av att den tjeckiska regeringen motsatte sig och ingrep 
mot tysk propagandistisk verksamhet i landet. En annan källa 
till tyskt missnöje var att många tyska socialdemokrater hade 
tagit sin tillflykt till Tjeckoslovakien och därifrån bedrev verk
samhet riktad mot Tyskland. 

Hitler hade snart efter maktövertagandet i ett tal sagt att han 
eftersträvade goda förbindelser med såväl Frankrike och Sov
jetunionen. Beträffande de tysk-ryska relationerna berörde inte 
Wirsen dem så mycket utöver att han konstaterade att Tyskland 
vann en utrikespolitisk framgång i och med förnyandet av de 
två tysk-ryska fördragen snart efter maktövertagandet. 

Det framgår av den wirsenska rapporteringen att de tysk
franska motsättningarna kvarstod under rapporteringstiden 
även om de minskade tidvis. Fransmännen protesterade skar
past av alla mot att tyskarna införde allmän värnplikt i mars 
1935. Tyskarna beskyllde fransmännen för att kringgå gällande 
avtal, de var starkt kritiska till det franska försöket att skapa en 
östpakt och i synnerhet motsatte de sig det fransk-ryska bi
ståndsavtalet. Tyskarna ville enligt Wirsen också att fransmän
nen skulle säga upp den överenskommelsen inför femmakts
konferensen på hösten 1936. Uppenbarligen fäste fransmännen 
inte heller någon större tilltro till försäkringarna om att Tysk
land inte hyste några aggresiva planer mot Frankrike. Sådana 
försäkringar hade ju framförts flera gånger; såväl efter det att 
Tyskland återfått Saarområdet som både före och efter den tyska 
inmarschen i det demilitariserade Rhenlandet. 

Förhållandet mellan Tyskland och Storbritannien präglades 
enligt Wirsen framför allt av ett tyskt önskemål att inte stöta sig 
med engelsmännen. Denna synpunkt återkommer flera gånger 
i rapporteringen. Det framgår också, särskilt i Wirsens kommen
tarer till den tyska inmarschen i Rhenlandet, att tyskarna för
sökte skapa en klyfta mellan England och Frankrike vad avsåg 
deras synpunkter på aktionen. Wirsen ansåg att Tyskland vann 
en stor framgång genom det engelsk-tyska flottfördraget, vil
ket ju egendomligt nog tecknades snart efter det att Storbritan
nien hade protesterat mot det tyska beslutet om upprustning 
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och värnpliktens återinförande. Wirsen framförde emellertid 
inte några synpunkter på vilka motiv som kunde tänkas ligga 
bakom de tyska försöken att närma sig Storbritannien. 

Det japanska beslutet att ingå i den så kallade "antikom
internpakten" framhölls av Wirsen som en stor utrikespolitisk 
framgång för Tyskland. Han ansåg att det emellertid även fanns 
japanska rustningsmotiv bakom beslutet. 

De utrikespolitiska relationerna till Sverige betecknades av 
Wirsen som i huvudsak goda. Han påpekade särskilt flera gånger 
att tyskarna efterhand frångick de aggresiva utfallen mot Sverige. 

Det finns exempel på att Wirsen uppenbarligen inte tillmätte 
vissa inrikespolitiskt viktiga händelser så stor säkerhets- eller 
utrikespolitiskt betydelse att de förtjänade att bedömas utifrån 
sådana synpunkter. Ett sådant exempel är konkordatet mellan 
Tyskland och påven av den 20 juli 1934 som bland annat inne
bar att Vatikanen förbjöd sina präster att bedriva politisk verk
samhet men att den katolska, religiösa verksamheten fick utö
vas. Wirsen bedömde tydligen inte att konkordatet skulle in
verka på Tysklands internationella relationer i så hög grad att 
det fanns anledning att poängtera detta. 

Sammanfattning 

Einar af Wirsen var svensk beskickningschef i Berlin 1925-1937. 
Han hade ett militärt förflutet och hade bland annat tjänstgjort 
som militärattache i Konstantinopel under första världskriget. 
Han övergick i diplomatisk tjänst år 1920 och tjänstgjorde på 
flera olika platser innan han blev minister i Berlin. Wirsen har 
beskrivits som en mycket kompetent men också kontroversiell 
person. Han förflyttades 1937 från Berlin till Rom, där han var 
beskickningschef till sin pensionering 1940. Anledningen till byte 
av tjänstgöringsland var den motvilja han hyste mot national
socialismen och ledare och att han inte dolde detta faktum. 

Denna uppsats syfte är att redovisa och granska hur Wirsen be
dömde vissa förhållanden under den del av hans tjänstgöring i 
Tyskland då Hitler var vid makten. 
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Följande frågor har studerats: 

Hur bedömde Wirsen de inrikespolitiska förhållandena i sam
band med Weimarrepublikens fall? 

Hur bedömde Wirsen nationalsocialismen och dess ledare? 

Hur bedömde Wirsen de säkerhetspolitiska förhållandena un
der den studerade tidsperioden; från Hitlers maktövertagande 
till februari 1937? 

Beträffande den första frågan var det Wirsens uppfattning att 
det största hotet mot demokratin och parlamentarismen vid 
Weimarrepublikens sammanbrott kom från tysknationellt och 
konservativt håll. Han ansåg att de krafterna skulle vrida ut
vecklingen tillbaka och försöka införa ett auktoritärt styre. Han 
bedömde därför att Hitler var ett bättre alternativ och en säk
rare garant för ett parlamentariskt styrelseskick. Wirsen förmo
dade också att Hitler, väl vid makten, skulle agera mer ansvar�
fullt än han hade gjort i opposition. Han poängterade dock att 
osäkerheten i bedömningarna var betydande. Han ansåg sna
rare att en regering under Hitlers ledning var det minst otill
fredsställande av de alternativ som stod till buds. 

Vad avser den andra frågan kan konstateras att Wirsen var gans
ka försiktig i sina omdömen under de första månaderna av Hit
lers regeringsinnehav. Hans syn på den nationalsocialistiska 
politiken och de metoder som tillämpades blev emellertid efter 
hand alltmer negativ. Han ansåg att nationalsocialisterna hän
synslöst utnyttjade sina maktmedel för att undertrycka all op
position. Han pekade på den rättslöshet som var utmärkande 
för regimen. Han kritiserade de tyska ledarnas fanatism och han 
fördömde deras ingripande mot judarna. Wirsen ansåg att det 
inom Tyskland riktades kritik mot den nationalsocialistiska po
litiken men att den huvudsakligen hade ekonomisk bakgrund. 
Han påpekade emellertid åtskilliga gånger att missnöjet inte 
skulle leda till regimens sammanbrott. Därtill var såväl rege
ringens repressiva möjligheter för stora som tilltron till Hitler 
alltför utbredd. 

Wirsens kritik riktades emellertid även mot oppositionen som 
han ansåg hade uppträtt alldeles för eftergivet och undfallande 
mot de nya makthavarna. 
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Wirsen sammanträffade inte med de högsta nationalsocialistiska 
ledarna särskilt många gånger under sin tid i Tyskland. Det kan 
ha berott på att Sverige inte var ett särskilt intressant land från 
tysk synpunkt. Det kan också ha haft sin grund i Wirsens kri
tiska inställning till systemet. 

Den uppfattning om ledarna som han förmedlade till Utri
kesdepartementet var i huvudsak mycket kritisk. Han beteck
nade Hitler som nervös, stundtals deprimerad samt obeslutsam. 
Han ansåg att Göring tillsammans med Hess hörde till partiets 
mer moderata ledare och han betecknade Göring som en brutal 
man med ett vekt hjärta. Vid de tillfällen han hade träffat Göring 
hade han funnit denne balanserad, lugn och Sverigevänlig. 
Wirsens uppfattning om ledarna som kollektiv var emellertid 
mycket negativ. Han betecknade i ett handbrev ledarskiktet som 
uppblåsta i sin maktfullkomlighet. Mer kritiskt kan man som 
beskickningschef knappast uttrycka sig om ledargarnityret i det 
land där man är ackrediterad. 

Ett lands säkerhetspolitiska förhållanden kan bedömas av dess 
säkerhetspolitiska mål samt dess förutsättningar och resurser 
att nå målen. Till förutsättningarna hör landets relationer till 
andra stater och till resurserna hör landets militära tillgångar. 

Wirsen redovisade inte några övergripande analyser rörande 
Tysklands säkerhetspolitiska förhållanden. Han rapporterade 
och kommenterade emellertid om sådana företeelser och om
ständigheter som är viktiga i sådana sammanhang och satte även 
in dem i sitt säkerhetspolitiska sammanhang. 

Wirsen ansåg att Tysklands säkerhetspolitiska mål var aggres
siva och hade sin grund i de tankar som Hitler hade presenterat 
i Mein Kampf. Han bedömde dock att Tyskland inte var rustat 
för att riskera krig. Den tyska taktiken gick enligt den wirsenska 
uppfattningen därför ut på att på olika sätt försöka invagga 
potentiella motståndare i falsk säkerhet och utnyttja tiden till 
att rusta upp . 

Wirsen var väl insatt i de tyska militära förhållandena men 
redovisade inte några egna bedömningar utöver de som gällde 
krigsberedskapen. Vad avsåg nedrustningsfrågorna betonade 
han särskilt den opålitlighet som han ansåg var betecknande för 
det tyska agerandet i sådana sammanhang. 
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Det som Wirsen ägnade störst uppmärksamhet i sin rapporte
ring gällde Tysklands relationer till andra länder och då särskilt 
frågan om Tysklands utrikespolitiska isolering och försöken att 
bryta denna. 

Många av de åtgärder som den nya regimen hade vidtagit i 
anslutning till och snart efter maktövertagandet hade naturligt
vis väckt aversion i utlandet. Övergrepp på politiska motstån
dare och judar samt den brutalitet som regimen gav prov på vid 
"de långa knivarnas natt" i slutet av juni 1934 var exempel på 
sådant som minskade regimens anseende i utlandet. 

Tyskland lyckades emellertid ganska snart efter sitt överta
gande av makten få till stånd förbättrade relationer med Polen 
vilket i januari 1934 ledde till en non-aggressionspakt dessa län
der emellan. 

Förhållandena till Österrike var i princip dåliga under hela 
den tid som Wirsen var kvar i Tyskland. Italien stödde länge 
Österrike, vilket lade band på Tysklands planer på att försöka 
ansluta Österrike till det tyska riket. Wirsen bedömde att ett 
nazistiskt mord på den österrikiske förbundskanslern i juli 1934 
var nära att leda till krig mellan Italien och Tyskland. 

Tyskland hade mycket ansträngda relationer till Frankrike. I 
synnerhet skapade ett franskt fördrag med Sovjetunionen en
ligt Wirsens bedömning en irriterad stämning i Tyskland och en 
förstärkt känsla av internationell isolering. 

Tyska försök att närma sig Storbritannien var enligt Wirsen 
framgångsrika så tillvida att man lyckades få ett förmånligt flott
avtal tecknat länderna emellan 1935. 

Bland de åtgärder som - utöver de som redan har nämnts - i 
särskilt hög grad ledde till kritik och som bidrog till Tysklands 
internationella isolering framhöll Wirsen särskilt: 
- Tysklands utträde ur Nationernas förbund i oktober 1933 då

man även lämnade nedrustningskonferensen.
- Tysklands beslut i mars 1935 att återinföra den allmänna värn

plikten och den upprustning som följde därpå.
- Inmarschen i den demilitariserade zonen i Rhenlandet den 7

mars 1936.

Wirsen ansåg att den japanska medverkan i "antikomintern
pakten" var en stor tysk framgång. 
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Fortsatt forskning 
En intressant breddning av det område, som här har varit före
mål för granskning, vore att på motsvarande sätt studera den 
politiska rapporteringen under samma tidsperiod från de 
svenska beskickningarna i vissa andra länder. Det skulle med
föra att bilden av våra utlandsrepresentanters syn på Tysklands 
säkerhetspolitiska agerande under Hitlertiden fram till år 1937 
blev mer fullständig. 

En sådan granskning borde innefatta den politiska rapporte
ringen från Sveriges beskickningar i Frankrike, England, Italien, 
Österrike, Polen, Tjeckoslovakien, Danmark, Litauen och Sovjet
unionen. 

Källor och bearbetningar 

Otryckt källmaterial 

Riksarkivet 

Utrikesdepartementet, 1920 års dossiersystem 
Volym 307-311 HP 1 Ct (P olitik, allmänt) 
Volym 822 HP 10 (Försvarsväsende) 
Volym 1233-1234 HP 24 E (Säkerhets- och sanktionsfrågor) 
Volym 1289-1297 HP 24 R (Nedrustning) 

Krigs arkivet 

Curt Juhlin-Dannfelts arkiv, vol. 2: Utkast till memoarer. 

Tryckta källor 
af Wirsen, Einar: Minnen från fred och krig (Stockholm 1942). 
af Wirsen, Einar: från Balkan till Berlin (Stockholm 1943). 

Bearbetningar 
Bohlin, Sture i Svensk uppslagsbok, andra upplagan, band 30, spalt 121 

(Malmö 1954). 
Carr, E.H.: lntemational Relations Between The Two World Wars 1919-1939 

(Hong Kong 1990). 
Dahl, Torsten, angående Branting i Svenska Män och Kvinnor (Stockholm 

1942). 
Dalen, Uno, angående Reuterskiöld i Svenska Män och Kvinnor (Stockholm 

1949). 
Fischer, Klaus P.: Nazi Germany. A New History (London 1995). 
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Fulbrook, Mary: A Concise History oj Germany ( Cambridge 1991). 
Holmberg, Åke och Tulstrup, Åke: Historia efter 1914 (Stockholm 1981). 
J acobsen, Hans-Adolf: Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938

(Limburg/Lahn 1968). 
Johansson, Alf W.: Den. Nazistika Utmaningen (Jyväskylä 1995). 
Kempft Curt, angående Wirsen i Svenska Män och Kvinnor (Stockholm 

1955). 
von Krockow, Kristian: Ett Tyskt Arhundrade (Gjövik 1993). 
Lee, Stephen, J.: Aspects oj Europemz History 1789-1980 (London 1992). 
Lönnroth, Erik: Den svenska utrikespolitikens historia, del V, 1919-1939 (Stock-

holm 1959). 
Svanström, Ragnar: Kejsarens Arvtagare. En bok om Weimarrepublikens Tysk

land 1919-1933 (Stockholm 1982). 

Noter 

Kempff. 
Kontakt har även tagits med Wirsens dotter Madeleine Landenius 
änka efter protokollchefen Olof Landenius - för att utröna om hon har 
några sådana anteckningar. Hon har uppgivit att så inte är fallet och 
även sagt sig vara säker på att Wirsens andra i livet varande dotter 
inte heller har sådana. 
HP l N nr 24, den 27 augusti 1928: "Anvisningar rörande politisk in
forma tionsver ksamhe t". 
En rapport ställd till (t.f.) utrikesministern kallas depesch. 
HP l N nr 24, den 27 augusti 1928. 
Vissa uppgifter avseende innebörden av påskrifter och noteringar på 
handlingar m.m. har lämnats av professor Wilhelm Carlgren. 
Se exempelvis PM från politiska avdelningens andra byrå, den 13 maj 
1933. 
Wirsen hade i synnerhet goda kontakter med den franske ami:Jassadö
ren Andre Francois-Poncet och den italienske ambassadören Vittorio 
Cerutti. Se exempelvis rapport nr 1101, den 1 november 1933 samt nr 
660, den 27 juni 1934. 
Statssekreteraren Otto Meissner lämnade vid samtal med Wirsen vid 
ett par tillfällen informationer rörande sannolikt känsliga personfrågor 
i regeringen. Se exempelvis handbrev nr 429 a) till chefen för politiska 
avdelningen, den 15 december 1934. I det redovisas ministrarna Walther 
Darres och Robert Leys vacklande ställning. 

10 Armechefen, general Kurt von Hammerstein-Equord, var god vän till 
Wirsen och lämnade vid samtal värdefulla uppgifter. Se exempelvis 
rapport nr 8, den 4 januari 1934, i vilken han lämnar upplysningar om 
orsakerna till sin avgång. 

11 Se Juhlin-Dannfelt, s. 152 f. 
12 Lönnroth, s. 125 f samt s. 150-155. 
13 Beträffande det uteblivna åtalet mot Arbetaren se rapport nr 1124, den 

7 november 1933 samt handbrev nr 254 a) till kabinettssekreteraren, 
den 8 november 1933. I övrigt se exempelvis handbrev nr 282 a) till 
kabinettssekreteraren, den 7 december 1933. 
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14 PM från politiska avdelningen, den 13 maj 1933. 
15 Handbrev nr 201 till kabinettssekreteraren, den 27 juni 1934; inkom

mande meddelande nr 492 från chefen för politiska avdelningen, den 
1 augusti 1934 samt handbrev nr 253 till chefen för politiska avdel
ningen, den 23 augusti 1934. Carl F. H. Hamilton var kabinettssekrete
rare 1931-1934 då han efterträddes av Christian E. G. Gunther. Hans 
G. B. Beck-Friis var chef för den politiska avdelningen 1931-1939. 

16 Handbrev nr 152 till kabinettssekreteraren, den 10 augusti 1936 samt 
rapport nr 864, den 20 augusti 1936. På rapporten finns beslutet an
tecknat. Det hade meddelats per telefon. 

17 Juhlin-Dannfelt, s. 168 f. J-D nämner att Wirsen var ytterst negativt in
ställd gentemot de nya makthavarna. Han betecknade dem som en 
samling gangsters och drog sig inte för att säga detta högt. 

18 Juhlin-Dannfelt, s. 168 f. Enligt J-D torde de representanter för Hitler
regimen som Wirsen sammanträffade med varit lätt räknade. 

19 Juhlin-Dannfelt, s. 168 f. Enligt J-D kunde Wirsen inte förmå sig till att 
avlägga sedvanliga hövlighetsvisiter, vilket hade till följd att han vid 
avfärden endast uppvaktades en helt underordnad tysk tjänsteman. 

20 Lee, s. 213 ff. 
21 Holmberg och Tulstrup, s. 76; Fischer, s. 262-270. 
22 Fulbrook, s. 173. Se även Fischer, s. 221-224. Alf W. Johansson, s. 19 

framhåller att Bruning i den nyare forskningens ljus framstår som "en 
av Weimarrepublikens mest effektiva dödgrävare". För mer positiva 
omdömen se bl.a. Svanström. 

23 Se bl.a. Lee, s. 213 f; Svanström, s. 287-292 samt Fischer, s. 249 f. 
24 Fischer, s. 249. 
25 Handbrev nr 340 a) till chefen för politiska avdelningen, den 19 no

vember 1932. Papen hörde till centrums högerflygel och Hugenberg 
var ledare för det tysknationella folkpartiet. 

26 Rapport nr 1050, den 10 december 1932. 
27 Ibid samt handbrev nr 348 till chefen för politiska avdelningen, den 22 

november 1932. 
28 lbid. 
29 Handbrev nr 313 a), den 13 december 1932. 
30 lbid. 
31 Rapport nr 1091 (kvartalsrapport för fjärde kvartalet 1932), den 23 de

cember 1932. 
32 Rapport nr 1053, den 10 december 1932. Ingripandet mot den socialde

mokratiska regeringen i Preussen skedde under förvändning att situa
tionen där var farlig för den allmänna säkerheten. 

33 Rapport nr 1091, den 23 december 1932. 
34 Rapport nr 1105, den 29 december 1932. 
35 Handbrev nr 16 till chefen för politiska avdelningen, den 19 januari 

1933. 
36 Handbrev nr 13 a) till chefen för politiska avdelningen, den 21 januari 

1933. 
37 Rapport nr 100, den 31 januari 1933. 
38 Handbrev nr 27 a) till chefen för politiska avdelningen, den 7 februari 

1933. 
39 Se bl.a. Fischer, s. 249 f. 
40 Se t.ex. Lee, s. 207 f. 
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41 Wirsen (1942) redovisar flera episoder som belyser detta. Han nämner 
till exempel att han vid ett tillfälle tillrättavisade en klandervärd piga 
genom att ge henne en örfil, varefter hon bättrade sig. 

42 Wirsen (1943), s. 315 ff. 
43 Krockow, s. 112. Papen hade utnämts till rikskommisarie i Preussen 

1932. 
44 Fischer, s. 268. 
45 Rapport nr 125, den 7 februari 1933. 
46 Rapport nr 408 (kvartalsrapport för första kvartalet 1933), den 25 april 

1933. 
47 Rapport nr 146, den 16 februari 1933. 
48 Rapport nr 112, den 2 februari 1933. 
49 Rapport nr 180, den 25 februari 1933. Bayerska folkpartiet var utbry-

tare ur centrumpartiet. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Rapport nr 408, den 25 april 1933. 
54 Bohlin. De 81 kommunistiska riksdagsmän som valts tilläts inte att inta 

sina platser. Detta hade till följd att nationalsocialisterna med-288 riks
dagsmän mot övriga partiers 278 representanter ensamma kom att be
härska riksdagen. För att få igenom en önskad fullmaktslag krävdes 
emellertid två tredjedels majoritet varför nationalsocialisterna var be
roende av erforderligt stöd även från andra partier för att få igenom 
denna. 

55 Rapport nr 408, den 25 april 1933. Polisen var ansvarig för skyddshäkten 
under det att koncentrationslägren vid denna tid sattes upp av nazis
tiska storm trupper. De stod således inte under legal kontroll. 

56 Ibid. 
57 Rapport nr 340, den 6 april 1933. 
58 Rapport nr 236, den 14 mars 1933. 
59 Rapport nr 254, den 17 mars 1933. 
60 Rapport nr 393, den 21 april 1933. 
61 Rapport nr 448, den 5 maj 1933. 
62 Rapport nr 583, den 17 juni 1933. 
63 Rapport nr 627, den 28 juni 1933.
64 Rapport nr 634, den 29 juni 1933. 
65 Rapport nr 755, den 21 juli 1933 samt nr 756, den 21 juli 1933. 
66 Rapport nr 759 (kvartalsrapport för andra kvartalet 1933), den 22 juli 

1933. 
67 Rapport nr 285, den 15 mars; nr 319 den 27 mars; nr 484, den 7 maj; nr 

552, den 30 maj; nr 635, den 20 juni; nr 664, den 28 juni 1934 samt hand
brev nr 110 a) till kabinettssekreteraren, den 20 april 1934. 

68 Rapport nr 635, den 20 juni 1934 samt nr 789 (kvartalsrapport för and-
ra kvartalet) 1934. 

69 Rapport nr 719, den 10 juli 1934 samt nr 726, den 11 juli 1934. 
70 Rapport nr 770, den 19 juli 1934. 
71 Rapport nr 800, den 26 juli 1934. 
72 Rapport nr 932, den 23 juli 1935. 
73 Rapport nr 1148, den 21 september 1935 samt nr 1175, den 30 septem

ber 1935. 
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74 Dalen resp. Dahl. 
75 Omdömena om Hitler är hämtade ur rapport nr 289, den 27 mars 1933; 

nr 488, den 25 april 1933; nr 552 den 30 maj 1934; handbrev nr 110 a) 
till kabinettssekreteraren, den 20 april 1934; rapport nr 664, den 28 juni 
1934; nr 30, den 5 januari 1935 samt nr 64, den 23 juni 1936. 

76 Omdömena om Göring är hämtade ur rapport nr 336, den 4 april 1933; 
nr den 31 maj 1933; nr 733 den 19 juli 1933; nr 552, den 30 maj 
1934; nr 664, den 28 juni 1934 samt nr 1175, den 30 september 1935. 

77 Rapport nr 799, den 26 juli 1934. 
78 Omdömena är hämtade ur rapporter nr 552, den 30 maj 1934; nr 664, 

den 28 juni 1934; handbrev nr 206 till chefen för politiska avdelningen, 
den 29 april 1935 samt rapport nr 993, den 29 september 1935. 

79 Handbrev nr 41 a) till kabinettssekreteraren, den 1 februari 1934. 
80 Handbrev nr 206 till chefen för politiska avdelningen, den 29 april 1935. 
81 Lönnroth, s. 150. 
82 Norstedts Uppslagsbok, tionde upplagan (St Ives 1995). 
83 Rapport nr 408 (kvartalsrapport för första kvartalet 1933), den 25 april 

1933. 
84 Lilla ententen bestod av Tjeckoslovakien, Rumänien och Jugoslavien 

och stöddes av Frankrike (Carr, s. 42). 
85 Rapport nr 263 (HP 24 R), den 18 mars 1933. Den s.k. Mac Donald

planen innehöll förslag till preciserade begränsningar avseende per
sonal och materiel för praktiskt taget varje land i Europa. Planen blev 
artigt emottagen men tron på en nedrustningskonvetion var nästan 
död (Carr, s. 187). 

86 Rapport nr 274 (HP 24 R), den 22 mars 1933. Förslaget till fyrpakts
överenskommelse innefattade att de fyra staterna skulle samordna sin 
politik i vissa avseenden. En av punkterna i planen var att freds
fördragen skulle revideras, en annan att Tyskland skulle få rätt till en 
stegvis upprustning om inte nedrustningskonferensen blev framgångs
rik. Enligt förslaget skulle de fyra makterna också samordna sin poli
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de "koloniala" skrivningarna helt utgick, paraferades överenskommel
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154 Rapport nr 951 (HP 24 E), den 19 september 1936. 
155 Rapport nr 993, den 29 september 1936. 
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därifrån behärskade Brennerpasset (Carr, s. 10 samt s. 206). 
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För ordning och säkerhet 

Om uppsättandet av en svensk fältpolis 
under beredskapstiden 

Per Iko 

Inledning 

År 1941 påbörjades den första utbildningen av s k fältpoliser, 
bestående av särskilt utvalda värnpliktiga jämte reservanställd 
personal med civil polisbakgrund. Utbildningen av fältpolis
förband kom att pågå under hela beredskapstiden. Den fortsatte 
sedan efter 1945 med utbildning vid I 1, K 3 och K 1, och fortgår 
ännu idag, nu under benämningen militärpolis. 

Den viktigaste frågeställningen är varför det organiserades 
särskilda fältpolisförband under beredskapstiden. Innan detta 
ägde rum reglerades krigspolistjänsten genom ett reglemente 
från 1914, vilket ersattes med ett nytt 1940. 1 Dessa förordningar 
åsyftade framförallt en enhet med civilt polisutbildad personal, 
men där nämndes också en kategori, kallad fältgendarmeri
avdelningar (1940 självständiga polisgrupper), bestående av fast an
ställd personal och värnpliktiga. Dessa senare kategorier synes 
dock aldrig ha uppsatts. Ansågs dessa föranstaltanden inte vara 
tillräckliga, vilket ledde till uppsättandet av kompanier och 
plutoner med fältpoliser inom armen? 

Uppsatsen redogör för vilka slags uppgifter fältpolisför
banden avsågs användas för, vilka följaktligen inte ansågs kunna 
fullgöras av andra enheter. Vidare kommer fältpolisens ut
bildning och organisation samt dess faktiska användande un
der beredskapstiden att behandlas. I vilken mån fullgjordes de 
huvudsakliga uppgifterna, eller användes förbanden främst för 
annan tjänst, och i så fall varför? 
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Redogörelsen tar sin början runt år 1937, då frågan om upp
rättandet av någon form av militära polistrupper synes ha väckts 
inom försvarsstabens underrättelseavdelning. Framåt i tiden 
begränsas undersökningen till 1945, då utbildningen av de 1942 
beslutade fältpolisförbanden var fullgjord. Endast kortfattat 
berörs den fortsatta fältpolisverksamheten efter 1945. 

Forsknings läget 

Om svensk fältpolis (militärpolis) är förvånansvärt litet skrivet. 
Hakan Leche, chef för försvarsstabens inrikesavdelning 1945-
1954, nämner i sin granskning av kavalleriets nutidshistoria 
kortfattat att fältpolisen genom riksdagsbeslut 1955 kom att 
överflyttas till truppslaget, och redogör därför sparsamt för dess 
historia.2 Än mer fåordig är artikelförfattaren Bo Wijkmark 
i Svea livgardes krönika.3 I en skildring av K 3:s moderna histo
ria berörs endast perioden från 1956 då fältpolisutbildningen 
flyttades dit.4 Någon nutida historik över K 1 är ännu inte för
fattad. 

Inte heller i verk om beredskaps tiden eller svensk säkerhets
tjänst har fältpolisen lämnat några större spår efter sig. I den 
11officiella11 historiken över Sveriges militära beredskap ägnas 
en uppsats, signerad Hakon Leche, åt de militära insatserna på 
säkerhetstjänstens område. Dessa handlades inom försvarssta
bens underrättelseavdelning, och från 1942 av en egen avdel
ning - inrikesavdelningen - inom vilken också fältpolisen in
ordnades. Fältpolisen nämns närmast i förbigående. 5 

Huvuddelen av de handlingar som berört fältpolisen från 
försvarsstabens inrikesavdelning finns bevarade i efterföljarens, 

. säkerhetsavdelningens arkiv, vars delar från beredskapstiden 
fortfarande förvaras av Försvarsmakten. I Krigsarkivet förva
ras arkiven från armestabens organisationsavdelning respekti
ve utbildningsavdelning, vilka berördes vid det praktiska upp
sättandet av fältpolisförbanden. Handlingar från dessa tre av
delningar utgör de viktigaste källorna. Av betydelse är natur
ligtvis också den statliga utredning som föreslog uppsättandet 
av fältpolisförband, och som återfinns i Försvarsdepartementets 
konseljakter i Riksarkivet. Generalstabens inrikesavdelnings 
arkiv och försvarsstabens underrättelseavdelnings arkiv i Krigs-
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arkivet innehåller rese- och militärattacherapporter samt utred
ningar. På samma plats finns också privatarkivet efter överste 
Carlos Adlercreutz, chef för försvarsstabens underrättelseavdel
ning 1937-1942, dvs den tid då fältpolisorganisationen byggdes 
upp. Bland annat gjorde Adlercreutz ett försök till historik över 
fältpolisen. I olika regementsarkiv har slutligen vissa fältpolis
enheter lämnat spår efter sig. 

Som kvarlevor kan också de fåtaliga tryckta reglementariska 
instruktionerna för fältpolisen betraktas. 

Berättelser från fältpolisens verksamhet av typen "minnen 
från beredskapstiden" synes endast i liten omfattning ha för
fattats. Endast tre exempel har påträffats.6 

Utländsk militärpolis är likaledes sparsamt dokumenterad 
med enstaka omnämnanden i tidskrifter och böcker. De främsta 
undantagen är Storbritannien och USA där tillgången till histo
riker och tidskriftsartiklar är tämligen god. För utländska jäm
förelser har dylika, jämte nämnda rese- och militärattache
rapporter, samt uppslagsverk begagnats. 

Bakgrund 

Första världskriget och mellankrigstiden 
Den 3 augusti 1914 utgavs Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angå
ende krigspolisen för hären, vilken fastslog att "Krigspolisen be
står av dels fält- och etapp-polis ävensom fästningspolis, dels fält
gendarmeriavdelningar". Dess allmänna uppgift skulle vara att 
dels utöva ordningshållning inom ett tilldelat område och utöva 
polisuppsikt över personal tillhörande krigsmakten, dels, i sam
verkan med den civila ordningsmakten, utöva den allmänna 
polisuppsikt som kunde bli uppdragen åt krigspolisen.7 Under 
utförandet av den förstnämnda uppgiften ålåg det krigspolisen 
särskilt: 

att söka undanröja anledningar till och förekomma brott och 
oordningar; 

att biträda vid upprätthållandet av ordningen å förbindelseleder, 
inom förläggningsorter, vid proviantering, sjukavlämning och 
dylika förrättningar, vid upprymning av stridsfält, å etapp
stationer osv.; 
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att efterspana och omhändertaga efterliggare; 

att omhändertaga sjuka, som blivit efter sina avdelningar, utan vår
dare varande hästar, efterlämnade persedlar, m. m. dyl.; 

att ombesörja anträffade liks identifiering och omhändertagande i 
övrigt, döda hästars nedgrävande, m. m. dyl.; 

att visa vilsekomna till rätta; 

att, om så undantagsvis erfordras, biträda vid utförande av re-
kvisitioner och vid övervakande av krigsfångar; samt 

att, då så är möjligt, insamla underrättelser om fienden; 

att hindra övergrepp mot befolkningen; 

att övervaka straffade ävensom för spioneri eller annat brott miss
tänkta personer och, där så erfordras, taga dem i förvar; 

att efterspana och fasttaga rymmare; 

att övervaka iakttagandet av militära och andra föreskrifter rörande 
allmän ordning och säkerhet; 

att omhänderhava bevakningen m. m. av anhållna och häktade, 
vilka icke skola förvaras i militärhäkte; 

att, då så förordnas, tjänstgöra som åklagare; samt 

att, om så särskilt anbefalles, anordna militärhäkten och handhava 
tjänsten vid dessa.8 

Tjänsten avsågs att utföras genom vakter eller patruller. Som 
framgår krävde en del uppgifter en inte oväsentfig polisiär ut
bildning, medan andra var mer beroende av en viss mängd krigs
polismän. Därför skulle i fält- och etappolisen samt i fästnings
polisen endast ingå polisutbildad personal, och fältgendarmeri
avdelningarna skulle utgöras av vid armen fast anställd perso
nal och värnpliktiga. Kategorierna fältpolis och etappolis avsågs 
innehålla både detektivpersonal och andra polismän. Deras hu
vudsakliga verksamhet var att i armefördelningskvarter respek
tive i en armes etappväsende bedriva den krigspolistjänst som 
fordrade just särskild polisutbildning. Skiljelinjen dem emellan 
var "under vanliga förhållanden köen (vid tillbakamarsch tä
ten) af truppernas stora träng". Avseende fältgendarmeriet an
gav kungörelsen att mest fördelaktigt vore att varje arme
fördelning kunde tilldelas en egen avdelning fältgendarmeri, 
men att tillgången knappast skulle medge detta.9 
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Denna författning synes emellertid ha fått mycket ringa til
lämpning under första världskriget. Enligt överste Carlos Ad
lercreutz, chef för generalstabens utrikesavdelning 1936-1937 
och försvarsstabens underrättelseavdelning 1937-1942, inkalla
des ett antal polismän, särskilt detektivpersonal, till höga sta
ber samt fästningsområdena, men i övrigt kunde inga polisiära 
insatser spåras i generalstabens arkiv. Det existerade dock en 
överenskommelse med Civildepartementet om viss polisperson
als fortsatta tjänstgöring vid generalstaben och marinstaben. En 
förberedd organisation för fält- och etappolis samt fältgen
darmeri tycks således helt ha saknats. Adlercreutz var av den 
åsikten att det hade funnits gynnsamma tillfällen att åtgärda 
detta under kriget, men att det ej utfördes. Med hänsyn till utri
kespolitiska förhållanden och möjliga inrikespolitiska återverk
ningar uppfattade Adlercreutz detta som oförklarligt och beklag
ligt. Han menade att dåtidens militära förbands lämplighet för 
polisiär ordningshållning var minimal, då gällande rättsregler 
var högst teoretiska och skillnaden mellan civil och.militär makt
utövning inte var fastslagen. Vidare ansåg han att de svenska 
truppförbandens militära värde sjönk vid 1920-talets början ge
nom kortare utbildning och en nedgående anda. Han konstate
rade slutligen: 

I efterhand bedömt, kunde ju också den senare begynnande upp
lösningen av krigstukten inom särskilt den ryska krigsmakten ha 
givit anledning till reella åtgärder för krigspolisens stärkande ge
nom en organisation, ej blott på papperet.10 

För marinen kompletterades 1914 års krigspolisreglemente 1919 
med tillämpningsbestämmelser beträffande kustfästningarna, 
och 1927 utkom ett särskilt krigspolisreglemente för marinen.11 
I stora delar var detta till ordalydelsen identiskt med 1914 års, 
men saknade dock beskrivning av personalens sammansättning 
och därför nämndes inget om eventuellt ingående värnpliktigt 
manskap. 
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Studier i Sverige 
Genom 1925 års polislagstiftning fastslogs att Kungl Maj:t var 
rikets högsta civila polismyndighet och länsstyrelsen den högs
ta i länet. Statens resurser för att komplettera den kommunala 
polisen var dock begränsade, och bet:.tod delvis av militär trupp. 
I maj 1931 inkallades en mindre militär styrka till Ådalen i Ång
ermanland för att upprätthålla ordning vid en lokal arbetskon
flikt. Genom missförstånd, nervositet och inte minst brist på 
utbildning, resulterade detta i dödsskjutningen av fem perso
ner. Som en följd av denna händelse inrättades en svensk stats
polis 1932.12 

Med anledning av Ådalskravallerna gjordes en översyn inom
generalstabens inrikesavdelning beträffande gällande författ
ningar rörande militär personals användning och uppträdande 
för upprätthållande av allmän ordning, samt rätten att bruka 
vapen. Avdelningen inhämtade också utländska erfarenheter, 
särskilt om militärt ingripande vid upplopp eller liknande i 
bebyggda samhällen.13 

Under senare delen av 1930-talet började generalstabens ut
rikesavdelning, och dess efterföljare, försvarsstabens underrät
telseavdelning, att se över behovet och användbarheten av nå
gon form av militär polisorganisation. Tidigare inhämtade ut
ländska erfarenheter pekade på behovet av att i krigstid lösa 
militära polisuppgifter. Frankrikes i fred uppsatta gendarmeri 
på landsbygden hade sedan länge utgjort en förstärkning i krigs
tid för att lösa militära polisuppgifter. Organisationen basera
des dock på före detta fast anställda, en kategori som redan var 
hårt anlitad i Storbritanniens krigspolisorganisation var 
något mindre intressant, då landets försvar var uppbyggt på en 
yrkesarme. Istället var det Tyskland som kom att bli förebilden. 
Uppbyggnaden där var likartad den franska, men byggde på 
senare erfarenheter inhämtade under landets inre oroligheter 
på 1920- och 1930-talen. Enligt Adlercreutz kom främst fältpoli
sens uppgifter att grunda sig på utländska erfarenheter, men inte 
dess organisation. 14 
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Utländska jämförelser 
Vid krigsutbrottet 1914 innehöll varje brittisk division i expe
ditionskåren en Assistant Provost Marshal tillsammans med 25 
beridna militärpolii,er: Vid varje armekår fanns ytterligare sex 
militärpoliser. Någon definierad plan för hur dessa skulle an
vändas i ett krigsområde fanns emellertid inte. Ganska snart 
upptäcktes dock vilken nytta militärpolisen kunde göra för att 
hålla vägar öppna, ansvara för skyltning, hindra plundring och 
ta hand om eftersläntrare. Under slaget vid Loos 1915 genom
fördes för första gången militär trafikreglering i nutida bemär
kelse. I de bakre områdena användes militärpolisen för att upp
rätthålla ordning i förläggningsområden, hamnar och på järn
vägsstationer. Militärpolisen svarade också för att ta hand om 
civila i nyligen befriade områden. Dess numerär som 1914 var 
omkring 500, växte till drygt 13 000 under 1918. Mellankrigstiden 
med mekaniseringen av den brittiska armen gjorde behovet av 
trafikreglering än större, och det innebar att 1939 var mili
tärpolisens roll bättre preciserad .än 1914. Militärpolisförban
den blev utrustade med lastbilar och motorcyklar, och fanns på 
arme-, kår- och divisionsnivå. Förbandet kom också att använ
das i samband med i- och urlastning av trupp, men även för att 
söka efter desertörer, ofta i samverkan med den civila polisen.15 

När USA förklarade Tyskland krig 1918 stod det klart att kri
gets ökade komplexitet nu krävde en särskilt utbildad militär
polis. En omfattande uppgift blev att hålla obehöriga personer 
borta från militära operationsområden. Militärpolisen kom också 
att kontrollera permissionssedlar, gripa rymmare, undersöka 
svartabörsaffärer, bedrägerier och stölder inom krigsmakten. 
General John J Pershing menade att för att klara av militärpolis
tjänst krävdes en god intelligens, utbildning och fysisk förmåga. 
"En menig soldat i denna kår måste äga alla de kvaliteter som 
vanligtvis återfinns hos en underofficer", skrev han. Det dröjde 
dock till 1941 innan Military Police Corps formellt blev en inte
grerad del av den amerikanska armen. Under det andra världs
kriget kom kåren att nå upp i en personalstyrka på omkring 
210 000 man och tjänstgjorde på alla fronter.17 

Finland hade ingen egentlig krigspolis före 1939. Utbild
ningen fick därför påbörjas hastigt vid krigsutbrottet och va-
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rade i några veckor vid en "krigspolisutbildningscentral" i 
Jyväskylä. Först vid vinterkrigets slut kunde det första regle
mentet utkomma. Den karelska armen kom efter hand att dis
ponera ett par kompanier krigspoliser, medan armekårer tillde
lades ett kompani och divisioner en pluton. Varje kompani be
stod av en stab och fyra polisplutoner. Strävan var att kompani
och plutonchefer skulle vara reservofficerare och polismän till 
yrket. I kompaniet ingick också tre brottsutredare och 1-2 hun
dar. Förbandet var endast lätt beväpnat och dåligt utrustat med 
fordon. I samband med anfall ansågs krigspolisen oundgänglig 
för att bland annat svara för den inledande fånghanteringen, 
förhindra plundring och mordbrand, rensa byggnader, bevaka 
officiella verk och institutioner, samt rensa upp slagfältet. Vid 
tillbakaryckning tillkom uppgifterna att ordna evakuering och 
hålla vägar öppna. Under kriget kom krigspolisen att användas 
i hög grad för fångbevakning, men också till väg- och tåg
kontroller. Vid besättandet av Petrozavodsk och Karhumäki 
upprättade den polisstationer och registrerade kvarvarande 
civilbefolkning. Endast vid enstaka tillfällen användes krigs
polisen som stridande trupp. Någon uppgift att stilla uppror 
eller upplopp i själva Finland hade krigspolisen inte. Först un
der fortsättningskriget kom mer stadga att bildas inom krigs
polisen genom att civila polismän inkallades. Detta fick dock 
till följd att den civila polisverksamheten försvagades. Under 
kriget fick krigspolisen därför överta ansvaret för all polis
verksamhet vid stationer och järnvägar. 18 

Sedan 1866 hade Tyskland förfogat över ett Feldgendarmerie, 
vars främsta uppgifter var att kontrollera de egna soldaterna, 
övervaka civilbefolkningen i besatta områden, och svara för 
marschreglering. Rekryteringen skedde bland civila lantgendar
mer med förstärkning av underofficerare och -befäl ur kavalle
riet. Under första världskrigets gång utvidgades fältgendarm
organisationen från 33 till 115 förband och i slutet av kriget 
uppsattes ett gendarmeriregemente. Med kadrar ur den civila 
ordningspolisen planlades från 1930-talet uppsättning av ett nytt 
fältgendarmeri i händelse av krigsutbrott med ansvar för polis
frågorna inom Wehrmacht. En arme skulle tilldelas en eller flera 
avdelningar, kårer och divisioner en pluton, och fält- och orts
kommendanturer var sin grupp. Huvuduppgiften var trafik-
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polistjänst vid förflyttningar till och inom stridsområdet, tra
fikreglering i orter, vägkorsningar och vid enkelriktade vägar, 
samt att säkerställa underhållstrafiken. I övrigt kontrollerade 
fältgendarmeriet disciplinen, upprättade samlingsplats för 
fångar, och genomsökte byggnader som utnyttjats av fientliga 
förband. Det var också ansvariga för avväpningen av och upp
sikten över civilbefolkningen på fientligt territorium. I bakre 
områden kunde fältgendarmeriet kontrollera tjänstledigheter, 
undersöka fientliga stupade, undanskaffa flygblad eller oskad
liggöra blindgångare. Vid behov kunde även det civila luft
skyddet förstärkas. Bland de tyska ordnings- och säkerhets
förbanden återfanns också Landespolizei och Geheime Feldpolizei. 
Den förstnämnda hade sitt ursprung i det kasernerade Scltutz
polizei, organiserat i s k Hundertschaft. Det var en civil polis
organisation, som 1933 ombildades till Landespolizei för tjänst
göring på landsbygden. Med början 1935 överfördes denna suc
cessivt till armen. Vid krigsutbrottet 1939 uppsattes slutligen 
Geheime Feldpolizei bestående av polistjänstemän tilldelade 
Wehrmacht. Dess uppgift var främst att bedriva kontraspionage 
inom krigsmakten. 19 

Ändring av krigspolisorganisationen 
Den krigspolis, som enligt 1914 års reglemente skulle bestå av 
polisutbildad personal, var avsedd att bemanna krigsbefatt
ningar i polisavdelningar vid högre staber samt polisgrupper 
vid infanteriregementena. All civil polispersonal utom den som 
avsågs just för polisväsendet vid krigsmakten kunde enligt 
uppskovskungörelsen komma att omfattas av uppskov från in
kallelse vid mobilisering. 20 Trots det innebar krigsmaktens be
hov av personal med polisutbildning en åderlåtning av den ci
vila poliskompetensen. Detta kom att skapa en intressekonflikt 
mellan de civila polismyndigheterna och krigsmakten. 

Vid uppsättandet av statspolisen övertog denna delvis de 
uppgifter krigspolisen hade enligt 1914 års reglemente. Detta 
medgav enligt försvarsstaben en minskning av krigspolis
organisationen till förmån för den civila polisen. Jämfört med 
1936 års krigsorganisation som omfattade 246 krigspoliser, fö
reslogs våren 1939 från försvarsstaben en minskning till 86, och 
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något senare till 52 krigspoliser. Detta skulle genomföras genom 
indragning av armekårstabernas polisavdelning och en kraftig 
reducering av antalet poliser i övrigt i armekårs-, fördelnings
och brigadstaber samt infanteriregementenas självständiga polis
grupper.21

Likväl uppstod svårigheter att täcka personalbehovet. Över
ståthållarämbetet menade att det skulle innebära en oaccepta
bel uttunning av Stockholmspolisen om 28 % av kriminalöver
konstaplarna och 21 % av kriminalkonstaplarna "berövades 
poliskåren". Detta aktualiserades under slutet av 1939 då den 
förstärkta försvarsberedskapen medförde inkallandet av poli
ser till högre staber. För försvarsstaben syntes det ofrånkomligt 
med en ytterligare minskning av krigspolisorganisationen och 
ett nytt förslag lades fram i januari 1940. Det innebar att uttag
ningen av poliser skulle fördelas mellan Överståthållarämbetet 
och andra myndigheter, samt att krigspolisbefattningarna in
drages från fördelnings- och kavalleribrigadstaberna. Antalet 
krigspoliser skulle härefter utgöra 35. Därutöver hade redan ti
digare infanteriregementenas självständiga grupper fastställts 
att uttagas ur regementenas egen personal. I mars 1940 bekräf
tades slutligen den föreslagna organisationen.22

Den 18 mars 1940 hemställde försvarsstaben till Konungen 
om att 1914 års krigspolisreglemente skulle upphävas, då det 
var avfattat för en "numerärt mångdubbelt större polisstyrka". 
Det ansågs därjämte i många delar inte längre vara tillämpligt, 
bland annat med tanke på den sedan 1938 inrättade allmänna 
säkerhetstjänsten. Bifogat hemställan fanns ett förslag till ett nytt 
krigspolisreglemente. 23 Med ett viktigt undantag kom förslaget 
månaden efter att utgivas som 1940 års krigspolisreglemente, 
vilket fastslog att krigspolisen vid armen skulle omfatta: 

polispersonal som särskilt tilldelats högkvarteret och armekårstab, 
stabspolis, samt 

vid infanteriregementena uppsatta självständiga polisgrupper.24 

Stabspolispersonal skulle tillhandahållas vid mobilisering eller 
förstärkt försvarsberedskap, medan den självständiga polis
gruppen bestod av "fast anställd eller värnpliktig personal vid 
truppförbandet". Vid mobilisering ingick fortfarande fästnings
polisen i krigspolisen. 
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Undantaget från försvarsstabens förslag var att som 6 § hade 
föreslagits att krigspolisman under tjänsteutövning skulle äga 
"polismans skydd och befogenhet". 25 1914 års reglemente hade 
motsvarande formulering där krigspolisman skulle åtnjuta "det 
skydd, som tillförsäkras offentlig myndighet enligt allmänna 
strafflagen och skiltvakt enligt strafflagen för krigsmakten". 26 

Detta privilegium var borttaget i det fastslagna reglementet . 
Krigspolisens allmänna uppgift definierades nu till "att inom 

anvisat verksamhetsområde upprätthålla ordningen samt för
hindra och uppdaga brott" och tjänsten skulle fullgöras som 
kriminaltjänst eller ordningstjänst.27 Krigspolisens särskilda upp
gifter "utöver vad behörig chef (befälhavare) anbefaller11 angavs 
till att: 

a) efterspana och omhändertaga rymmare och personer som blivit
skilda från sina förband;

b) föranstalta om åtgärder till förhindrande av sanitära olägen
heter;

c) biträda vid identifiering och on1händertagande av döda;

d) biträda vid bevakning av anhållna och häktade; samt

e) biträda vid tjänsten å upplysningsplats.28 

Härmed hade några av de mer personalkrävande uppgifterna 
försvunnit, såsom att biträda vid upprätthållandet av ordningen, 
att insamla underrättelser om fienden och att hindra övergrepp 
på civilbefolkningen. 

Sammanfattning 

1914 års krigspolisreglemente gav förutsättningar för uppsät
tandet av en ansenlig krigspolisorganisation, vilket emellertid 
aldrig utnyttjades. Det politiska klimatet i Sverige under 1920-
talet medgav ingen förstärkning även om det från militärt håll 
kunde påvisas ett behov. Vådan av att anlita polisiärt outbildad 
trupp vid upprätthållande av ordning och säkerhet lät tyvärr 
visa sig framförallt genom Ådalshändelsen. 

Utländska erfarenheter visade ett behov av militära förband 
för övervakning av ordning och säkerhet inom krigsmakten. 
Dessa hade dessutom med framgång utövat trafikreglering och 
givit understöd till civilbefolkningen i krigsdrabbade områden. 
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Ett resultat av Ådalshändelsen blev att användandet av mili
tär trupp för civil ordningshållning ytterligare reglerades, men 
några åtgärder för att förstärka poliskompetensen inom krigs
makten vidtogs inte. I stället skedde en reducering av krigspolis
organisationen för att inte undandra de civila polismyndighete
rna nyckelpersonal i hän!,ielse av mobilisering. Krigspolisen kom 
därför att från och mecl juni 1940 innehålla civilt polisutbildad 
personal endast i högkvarter och armekårsstaber, medan infan
teriregementenas självständiga polisgrupper normalt bestod av 
icke polisutbildad personal uttagen direkt ur truppförbandet. 

Någon resurs inom den svenska krigsmakten med polisiär 
kompetens för att lösa personellt krävande uppgifter såsom 
ordningshållning inom större områden eller avstyrande av upp
lopp fanns därmed inte. Krigspolisen tillerkändes inte heller 
längre något juridiskt skydd under sin tjänsteutövning från och 
med 1940 års krigspolisreglemente. 

Utredning om uppskov 
Bland den personal som vid mobilisering skulle erhålla upp
skov återfanns som tidigare omnämnts civil polispersonal, men 
också personer med ordinarie anställning vid till exempel 
järnvägsväsendet eller tullverket. Avsikten med uppskovet var 
främst att "trygga statslivets jämna gång eller undvika mera all
mänt kännbara rubbningar inom samhället" .29 Då emellertid i 
slutet av 1930-talet över 3 500 före detta eller i reserven varande 
officerare, underofficerare, underbefäl och meniga var anställda 
enbart inom det civila polisväsendet, befarades från militärt håll 

· att "slitningar" kunde uppstå i ett krisläge. Vidare konstatera
des att ordningsmaktens uppgifter vid mobilisering torde öka,
varför det knappast i en sådan situation var lämpligt med en
personalminskning. 30 

Av denna anledning hemställde chefen för försvarsstaben,
generallöjtnant Olof Thörnell, i juni 1939 till Konungen om till
sättandet av en civil utredningsman med syftet att i fredstid
"under hänsynstagande till berättigade krav från olika myndig
heter avväga frågan om förfogande över här avsedda personal
grupper för civil eller militär tjänst i händelse av mobilisering" .31 
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Den 30 juni samma år tillkallade Kungl Maj:t f d lagbyråchefen 
i Justitiedepartementet, häradshövdingen och kaptenen i A 5:s 
reserv, Ernst Leche såsom sakkunnig utredningsman.32 

Utredningens genomförande 
Utredningen, som kom att omfatta polisväsendet, brandskyd
det, järnvägarna samt kust- och gränsbevakningen, erfordrade 
uppgifter från flera myndigheter. I augusti 1939 sammanträdde 
Leche med representanter ur försvarsstaben, armestaben, marin
staben, rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, 
Övers tå thållarämbetet, Järnvägsstyrelsen, General tullstyrelsen, 
Stockholms stads brandväsende, försvarsväsendets centrala 
civilanställningsbyrå och statspolisintendenten. Händelseut
vecklingen 1939-1940 inverkade emellertid på utredningens ar
bete. Leche själv inkallades och påbörjade efter hand tjänstgö
ring vid försvarsstaben där utredningsarbetet fortsatte. Han 
kommenterade detta: 

Sedan utredningen på grund av de utrikespolitiska förhållandena 
och därav föranledda inkallelser måst avbrytas, upptogs den åter i 
september 1940. Därvid kunde de erfarenheter som' vunnits inom 
de av inkallelserna mest berörda områdena tillgodogöras. Samti
digt förnzades och fullständigades visst betydelsefullt statistiskt
material. 3 

Leche begärde in kortfattade redogörelser av de myndigheter 
som berördes av utredningen. Polisväsendets olika organ ingav 
härvid en riklig mängd svar. Förutom vid vanliga inkallelser 
ansåg sig polisväsendet drabbat vid upprättandet av krigs
polisen och "organisationer med speciella polisuppgifter". En 
erfarenhet var att det krävdes förband av en viss storlek för om
händertagande och bevakning vid internering av utländsk 
trupp. Den livliga järnvägstrafiken fordrade också någon form 
av ordningshållning utöver vad krigspolisen och det civila 
polisväsendet kunde åstadkomma. Att avdela militära förband 
för dessa uppgifter innebar att uppgjorda planer rubbades, men 
också i övrigt kunde det vara olämpligt med "vanlig" trupp. 
Flera polismästare och landsfogdar redovisade de problem ink
allandet av polisbefäl hade utgjort, och uttryckte sitt ogillande 
över att det var möjligt att samtidigt inneha befattning vid 
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polisväsendet och anställning i krigsmaktens reserv. Önskemå
let var att alla ordinarie polismän skulle frikallas eller åtmins
tone erhålla uppskov. Övriga myndigheter utanför polisväsen
det ansåg inte anmärkningsvärt ha påverkats av den för
stärkta försvarsberedskapen. 34 

Utredningens förslag 
Utredningen, som ingavs den 9 november 1940 i form av en pro
memoria till chefen för försvarsstaben, har inte återfunnits i för
svarsstabens arkiv. En kopia jämte remissinstansernas svar finns 
emellertid i en konseljakt från Försvarsdepartementet i Riksarkivet. 

Leche konstaterade i sitt förslag att vid mobilisering eller för
stärkt försvarsberedskap krävs inkallelser av befäl för att upp
sätta förbanden. Mot detta stod de civila polismyndigheternas 
intressen av att i en krigssituation kunna förfoga över sin per
sonal. Det var redan bestyrkt att polisens arbetsuppgifter i en 
sådan situation ökade och att otillräckliga polisstyrkor innebar 
avsevärda olägenheter. Han menade: 

Ur samhällets synpunkt allvarligast är dock, att en decimering av 
polisen i fråga om befäl och manskap medför risk att då till följd 
av krisen sociala orosanledningar uppkomma den s k inre fron
ten icke kan hållas. Att någon svaghet icke uppstår i denna måste 
även vara ett bestämt militärt önskemål. Det förtjänar framhållas, 
att det allmänt anses att revolutionen i Tyskland ar 1918 blev onö
digt blodig på grund av att polisen genom stora militärutkallelser 
vid ifrågavarande tidpunkt var starkt beskuren .... Utredningsman
nen har funnit, att avgörande skäl talar för att man i större utsträck
ning än hittills skett vid mobilisering och förstärkt försvarsbered
skap tillgodoser de polisiära intressena. Detta bör emellertid, så
som framgår av det följande, icke endast ske genom ökade möjlig
heter till uppskov med inställelse till militärtjänst utan även på 
annat sätt.36 

Leche föreslog att uppskov för officerare och underofficerare 
skulle underkastas en årlig prövning. För underbefäl med an
ställning vid polisen, järnvägsväsendet eller brandskyddet borde 
dessas uppskov granskas. I syfte att avlasta polisens arbetsupp
gifter vid mobilisering och förstärkt försvarsberedskap föreslog 
han att en särskild fältpolis borde inrättas. Slutligen ansåg han 
att ett redan tidigare lämnat förslag att utbilda landstorms
förband i polisbevakningstjänst borde genomföras.37
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Förslaget 0111. fältpolisen 

Leche föreslog med andra ord att inom den militära organisa
tionen åstadkomma en förstärkning av polisväsendet. Som ut
ländsk förebild nämnde han den finska armen, där relativt stora 
polisförband var ställda under militär ledning med uppgifter 
som i Sverige låg på den civila polisen. Det skulle innebära ar
betslättnader samt minskat personalbehov av poliser under 
krigsförhållanden med en motsvarande organisation, ansåg 
Leche. 

Förslaget om fältpolisförband innebar att Leche också kunde 
föreslå en indragning av infanteriregementenas självständiga 
polisgrupper. Dessa avsågs ersättas av under en armekårchef 
lydande fältpoliskompanier och därtill ett antal kompanier 
ställda till överbefälhavarens förfogande, för att disponeras av 
den territoriella befälhavaren. För tjänstgöring vid fältpolisen 
skulle rekryteras befäl och manskap ur armens reserv. Begrep
pet fältpolis erhöll härmed en annan betydelse än i 1914 års reg
lemente. Önskvärt vore att kompani- och plutonchefer var an
ställda som poliskommissarier eller överkonstaplar inom den 
civila polisen. Manskapsstyrkan skulle uttagas bland infanteriets 
värnpliktiga efter den första utbildningsperioden, omkring 10-
15 man per regemente och årsklass. Förbandet tänktes därefter 
sammanföras fördelningsvis för specialutbildning och samöv
ning. Fredstjänstgöringen skulle härvid inte överstiga vanlig 
värnpliktstjänstgöring. Uttagning till fältpolis borde därtill ske 
efter noggrann individuell prövning. 

Leche föreslog vidare att fältpolisen skulle, förutom de själv
ständiga polisgruppernas uppgifter, kunna åläggas bevaknings
tjänst vid hamnar, gränser och flygplatser. Den kunde också an
vändas för ordningstjänst inom militära förläggningsorter och 
krigsskådeplatser. Fältpolisen skulle kunna användas som stri
dande trupp och därmed utrustas med automatvapen. För att 
garantera en viss rörlighet borde den utrustas med bilar och mo
torcyklar. Förbandet skulle på det hela taget ha karaktären av 
ett elitförband. 

Vid behov skulle fältpolisen kunna ställas till civil polis
myndighets förfogande. Närmare utformning av bestämmelser, 
organisation och utbildning förordades ske i samråd mellan 
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militära myndigheter och civila polisväsendet, där erfarenheter 
av statspolisens verksamhet skulle kunna tillvaratagas.38 

I utredningen föreslogs också att stabspolisen borde bibehål
las men enbart bestå av kriminalutbildad personal. Detta skulle 
innebära att en minskning med ytterligare elva polisbefattningar 
kunde ske, från 35 till 24 stabs poliser. 39 

Remissinstansernas yttrande 
Försvarsstaben skickade efter mottagandet utredningen på re
miss, och i konseljakten återfinns fyra svar. Förutom de tre för
svarsgrenscheferna yttrade Statens arbetsmarknadskommission 
sig, och menade att få länder hade en så svag polisbevakning på 
landsbygden som Sverige. Kommissionen ansåg att förslaget om 
fältpolis därför var "synnerligen beaktansvärt" och ett steg i rätt 
riktning.40 Det är väl troligt att kommissionen främst såg saken 
ur ett civilt perspektiv. 

Flygvapen- och marincheferna betraktade inrättandet av en 
fältpolis som ändamålsenligt. Marinchefen önskade vid utarbe
tandet av förslag ett närmare undersökande av behov av fältpo
lis inom marinen. I armechefens svar nämndes däremot inte or
det fältpolis. Istället proponerades att Leches samlade förslag 
inte skulle genomföras omgående, utan överlämnas till chefen 
för armen för prövning i samband med utarbetandet av en ny 
härordning.41 Detta accepterades av försvarsstabschefen. Avse
ende utredningens övriga förslag utmynnade dessa i en kungö
relse där reservpersonalens uppskov reglerades.42 Redan tidi-

hade ett beslut om landstormspolisen fattats.43 

Sammanfattning 
Under slutet av 1930-talet insåg försvarsledningen att det skulle 
uppstå intressekonflikter avseende utnyttjandet av personal 
mellan civila och militära myndigheter vid en krigsfara eller ett 
krigsutbrott. Försvarsstabschefen begärde därför en utredning 
för att göra en avvägning av de olika behoven för förfogande. 

Händelseutvecklingen under utredningens gång visade att 
ett behov fanns av ordningshållning inom krigsmakten, särskilt 
vid järnvägstrafiken. Samtidigt hade den civila polisen decime
rats genom många polisbefäl hade inkallats. Utredningen visade 
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att det var nödvändigt vid mobilisering att befälspersoner in
kallades, men samtidigt att de civila polismyndigheternas upp
gifter sannolikt ökade. För att bättre tillgodose båda intressena 
föreslog utredningen \ltt samtliga uppskov skulle ses över, och 
att inrätta en fältpolis för att avlasta den civila polisen något. 

Denna fältpolis med förebild från den finska armen skulle 
helt enkelt vara en polisstyrka inom krigsmakten. Den bemanna
des av befäl och manskap ur reserven och specialutbildades för 
uppgiften. Efter remissinstansernas positiva yttranden utmyn
nade förslaget i att arbete påbörjades för att sätta upp en 
fäl tpolisorganisa tion. 

Fältpolisutbildningen inleds 

Förberedelser 

Redan innan det formella beslutet hade tagits pågick inom krigs
makten en konkret planläggning för att kunna utbilda och orga
nisera fältpolisförband. Enkelt uttryckt bedrevs arbetet inom 
armestabens organisations- och utbildningsavdelningar men 
leddes av försvarsstabens underrättelseavdelning. I januari 1941 
begärde försvarsstaben av chefen för armen förslag till orga
nisation, utbildning och övriga bestämmelser avseende fältpolis
förband. De givna riktlinjerna var att fältpolisförbandet skulle: 

1. vara ett slagkraftigt elitförband, avsett att skydda högre staber
och kunna insättas i kritiska lägen, i första hand i bebyggd ort,

2. göra rensningsaktioner och övertaga ordningsupprätthållande i
bebyggda orter omedelbart efter det sådana orter tagits och då inga
andra lämpliga förband finnas till hands,

3. upprätthålla krigstukten i den egna krigsmakten, samt

4. utgöra en reserv för den civila polisen i kritiska lägen, då denna
sviktar i sin uppgift att upprätthålla allmän ordning.44 

I en promemoria utarbetad av Leche och generalstabskaptenen 
Yngve Diurlin, båda då tjänstgörande vid försvarsstabens un
derrättelseavdelning, framfördes att fältpolisen borde organi
seras i kompaniförband. Kompanierna skulle vara bundna till 
ett visst territoriellt område och underställas en fördelning. För 
att effektivt kunna utnyttja personalen borde inte manskaps-
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styrkan i kompaniet vara för stor, och efter tysk förebild före
slogs personalantalet till ungefär hälften av ett vanligt skytte
kompani, dvs drygt 100 man. Utgångspunkten för antal organi
serade förband var att varje större operativ enhet samt militär
områdena krävde var sitt kompani. Med tio fördelningar, fem 
militärområden1 Övre Norrlands respektive Gotlands trupper 
innebar detta 17 kompanier. Om en omorganisation till briga
der skedde föreslogs att dessa skulle tilldelas var sin självstän
dig fältpolispluton.45

De planer för utbildning som härefter utarbetades inom arme
staben stadgade att fältpolisen skulle överta infanteriregemen
tenas självständiga polisgruppers uppgifter, men även att "om
besörja särskilt betydelsefull bevakningstjänst ävensom ord
ningshållning inom militära förläggningsorter, krigsskådeplats 
och andra i anledning av en krigssituation särskilt avdelade 
områden". Det tillades också att om militär trupp erfordrades för 
"stillande av uppror", skulle fältpolisen insättas i första hand.46 

Avsikten var att infanteriregementena i varje armefördelning 
skulle utse lämpligt manskap för fältpolisutbildning. Det un
derströks att denna uttagning måste ske med största omsorg. 
"Endast den, som vid sidan av militär duglighet gjort sig känd 
för plikttrohet och lojal inställning till den nuvarande ordningen 
i samhället, får ifrågakomma." Därefter skulle utbildningen äga 
rum inom respektive armefördelning under tio veckors tid. Det 
första kompaniet avsågs utbildas för IV. armefördelningen med 
början i juni 1941 och fördelningens fem infanteriregementen 
skulle vardera ta ut 26 man. Från Ing 1 och T 1 inkrävdes 12 
respektive 19 underbefäl och meniga och dessa skulle vara ut
bildade i sprängtjänst respektive motortjänst och hundtjänst. I 
antalet meniga var inräknat en reserv om 25 %.47 

I samband med uttagningen av lämplig fältpolispersonal, 
infordrades också från IV. armefördelningen ett förslag på en 
passande utbildningsplats. Då bristen på förläggningsutrymmen 
vid truppförbanden inom armefördelningen redan var stor, an
modades chefen för IL armefördelningen att rekognoscera för 
förläggning och utbildning av fältpolisutbildningen till gäst
givaregården i Leksand.48 Eftersom Ernst Leche tillika var hä
radshövding i Nedan-Siljans domsaga, torde förslaget om denna 
plats ha kommit från honom. 
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I gästgivaregården uppskattades totalt 188 man kunna för
läggas. Det konstaterades vidare att lektionssalar fanns i tillräck
lig omfattning. Övningsterräng fanns i direkt anslutning, och 
skjutbanor inom 2 km avstånd. Inom försvarsstaben ansågs det 
också praktiskt att förlägga utbildningen till en mindre ort 11där 
befolkningen kunde beräknas icke reagera mot de övningar i 
polistaktiskt ingripande, som lätt kunde misstänkliggöras av 
kommunistiska propagandister".50 

Det första kompaniet 

I början av juni 1941 gav armestaben order om att utbildningen 
skulle äga rum i Leksand. Till kompanichef och lärare beordra
des kaptenen i I 19:s reserv Staffan Berner och till kompaniadju
tant fanjunkaren i I 1:s reserv Nils Paul Larsson. Båda hade va
rit utbildare vid Statens polisskola och Berner var 1939-1940 chef 
för arbetskompaniet i Storsien i Norrbotten.51 Därutöver skulle 
åtta reservofficerare och -underofficerare tjänstgöra som lärare. 
Samtligt befäl hade på något sätt anknytning till det civila 
polisväsendet. Inryckningen för huvuddelen skulle ske den 17 
juni och utbildningen pågå under tio arbetsveckor. Förbandet 
organiserades i tre fältpolisplutoner och en specialpluton med 
bland annat hundgrupp och kompanitross. 

Respektive truppförbands depå utrustade manskapet med 
intendenturmateriel, medan I 13 skulle ställa tyg-, övnings
och utbildningsmateriel till förfogande. Militärbiljetter och 
övriga utbildningskostnader redovisades till I 13:s depå. Ammu
nition inklusive rökmateriel och handgranater anskaffades 
centralt. 52

Av den fastställda utbildningsplanen framgick att av de tio 
veckornas 480 timmar borde 396, dvs 70 %, avsättas för polisiär 
utbildning.53 Stor vikt lades vid fältpoliskompaniets självstän
diga uppgift att insättas i bebyggda samhällen. Vid under
rättelseavdelningens inspektion av skolkompaniet strax före ut
ryckning i augusti 1941, var övningsändamålet "framryckning 
för tagande av och upprensning inom bebyggd ort". I övnings
förutsättningen uppmålades att "fientliga patruller jämte sym
patisörer bland civilbefolkningen nu äro i färd med att terrori
sera samhället samt uppmana till uppror och sabotage". Kom-
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paniet, som särskilt utbildades i "barrikadstrid", gavs därefter 
order om att "rensa" orten från motståndare.54 

Vid det första kompaniets utryckning den 23 augusti hem
permitterades officerare och underofficerare, medan övrig per
sonal återgick till respektive depå för att sedan hemförlovas. 
Krigsplacering kom inte att ske omedelbart utan först i april 1942 
vid de då nyuppsatta fältpoliskompanierna. Detta första skol
kompani organiserades då som 24. fältpoliskompaniet.55

Fortsatt utbildning 1941-1942 
Nästa skolkompani var avsett för II. armefördelningen. Vid ut
tagningen av subalternofficerare söktes nu reserv- eller värn
pliktiga fänrikar med juris kandidatexamen eller annan akade
misk examen, eller möjligen sådana verksamma som folkskol
lärare. Kompaniet, som tidigare varit beväpnat med "förkortade 
gevär" (dvs karbiner) blev nu också utrustat med kulsprute
pistoler. För att öka rörligheten tillfördes gengaslastbilar och 
motorcyklar. 56 

Att uttagningen av personal gjordes med 25 % reserv var inte 
utan skäl. Trots detaljerade instruktioner i armestabens order 
till armefördelningarna, hände det att truppförbanden uttog 
redan från början till fältpolisutbildning diskvalificerade solda
ter. Bland dem som återsändes av chefen för det andra skol
kompaniet, löjtnanten i I 5:s reserv Ewert Trofelt, fanns perso
ner helt utan vapenutbildning, med vaktarrest för fylleri eller 
tjänstgöring enbart vid konvalescentkompani. En soldat med
förde till och med ett intyg från sin regementsläkare där han 
förklarades vara olämplig för fältpolistjänst.57 Trofelt skrev: 

En del truppförbandschefer och robef synas vara dåligt orienterade 
angående fältpolisens tjänsteuppgift. Dessa hava tydligen för sig, 
att fältpolisen endast är avsedd att övertaga krigspolisens uppgif
ter, varför man i många fall uttager militärt ofullständigt eller då
ligt utbildat folk. Att fältpoliskomp är ett stridande förband och att 
manskapet för den speciella fältpolistjänsten redan vid dennas bör
jan måste vara fullständigt utbildat i infanteritjänst (gevärstjänst) 
synes icke hava vunnit förståelse.58 

Dessa svårigheter att erhålla lämpligt folk kom att fortsätta un
der flera år. 
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Vid överbefälhavarens inspektion i november 1941 iakttogs att 
utbildning av fältpolisförband i Leksand var lämplig. En viktig 
iakttagelse som poängterades var att underbefälen borde utta
gas på militär duglighet före polisiär. Trofelt ansåg att skolkom
paniets utbildning i polistjänst uppvägde tidigare juridiska kun
skaper, medan det var svårare att på samma tid utbilda grupp
chefer. Överbefälhavaren föreskrev att dessa synpunkter skulle 
ligga till grund för den kommande utbildningen. En samman
sättningsplan för fältpoliskompaniet skulle snarast utarbetas, 
jämte instruktioner för fältpolisutbildningen och fältpolistjänsten 
i fält. Överbefälhavaren föreslog också att fältpolisens befogen
heter under krigsförhållanden skulle utredas i samråd mellan 
militärt och juridiskt sakkunniga.59 

Med erfarenheter från två skolkompanier var armestabens 
avsikt att från november 1941 samtidigt utbilda tre kompanier 
för och inom I. och III. armefördelningarna samt Övre Norrlands 
trupper. Då III. armefördelningen påstod att den enda möjliga 
platsen var Tånga hed, där samtidigt A 2 bedrev utbildning, fö
reslogs att Leksand fortfarande sk�tlle vara en av utbildnings
platserna. Armestaben godkände förslaget och beordrade där
till att utbildning också skulle ske vid Christinehof, Andrarum, 
och i Övertorneå. Som tidigare skulle varje truppförband inom 
respektive armefördelning ansvara för uttagning av ett visst 
antal värnpliktiga.60 

Båda dessa nya platser kom att ändras tämligen omgående. 
Från I. armefördelningen framhölls Hörby som ett billigare al
ternativ med bättre förläggningsförhållanden, vilket också gil
lades av armestaben.61 När det gällde Övertorneå ansåg försvars
staben orten olämplig med hänsyn till ljus- och klimatförhål
landen, och armestaben gav staben för Övre Norrlands trupper 
i uppdrag att rekognoscera en ny plats. Denna borde ligga öster 
om Kalix älv där "ortsbefolkningen i stort sett kan bedömas vara 
välvilligt inställd mot militär utbildning av här ifrågavarande 
slag" och där det gavs goda möjligheter till strid i bebyggelse. 
Samtidigt bad Ernst Leche sin bror, dåvarande generalstabs
kaptenen Hakan Leche, att undersöka förhållandena då denne 
ändå råkade befinna sig i Tornedalen. När generalmajor Archi
bald Douglas, chef för Övre Norrlands trupper, fick kännedom 
om detta, anklagade han chefen för. försvarsstabens underrät-
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telseavdelning, överste Carlos Adlercreutz, för 1

1kompetens
överskridande" och "taktlöshet". Innan armestaben i december 
fastställde platsen till Umeå, hade utbildningen hunnit påbör
jas i byn Kuivakangas utanför Övertorneå. När utbildningen väl 
avslutats i Umeå gav dock Douglas den ett gott betyg.62 

Både överste Adlercreufz och representanter från armestab
ens utbildningsavdelning genomförde besök i Hörby. På förevis
ningsprogrammet för de senare stod bland annat "åtgärder mot 
demonstrationståg, som söker taga fel väg", "skingring av folk
massa med tårgas" och "anfall längs Nygatan samt stormning 
av Järnvägshotellet 11

• Överhuvud taget lades vid fältpolis
utbildningen särdeles stor vikt vid stridsuppgifter i bebyggelse, 
och skolkompanichefen i Hörby, kaptenen i I 6:s reserv Stig 
Save, efterlyste undervisningsfilmer som skulle underlätta ut
bildningen. Uttagningen av de värnpliktiga vållade emellertid 
återigen problem. Allmänt sett var den enskilda soldatutbild
ningen innan inryckning till fältpoliskompaniet inte tillfreds
ställande. En del värnpliktiga var enbart snabbutbildade, och 
knappast de "elitsoldater" som förväntades. Ej heller var för
läggningen iordningställd vid ankomst, och Save uppskattade 
att totalt nästan hälften av all utbildningstid åtgick till sådant 
som redan borde vara genomfört. Det ansågs dock lämpligt med 
fortsatt fältpolisutbildning i Hörby.63 

Utbildningens innehåll 

Inledningsvis avsattes huvuddelen av utbildningstiden vid skol
kompaniet till polisiär utbildning. Största momentet var 
ordningspolistjänst med 115 timmar. Polisförfattningar, kriminal
polistjänst och straffrätt erhöll sammanlagt 70 timmar, och rap
port- och maskinskrivning 50 timmar. I polisutbildningen ingick 
också samarithjälp, gas- och luftskydd samt fysisk träning, tillsam
mans 95 timmar. Den militära utbildningen bestod av 69 timmar 
exercis I -III (dvs grundläggande soldat- och stridsutbildning), 
50 timmar skjutning, men endast 15 timmar fiilttjänst. Tillämp
ningsövningar i fältpolisens särskilda stridsuppgifter, både i ter
räng och i bebyggda orter, ingick dock i ämnet ordningspolistjänst. 

Inom ämnet ordningspolistjänst studerades polismannens 
rättigheter och uppgifter, varvat med praktiska övningar. Bland 
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genomgångna författningar återfanns givetvis strafflagen för 
krigsmakten, men också ordningsstadgan för rikets städer, utlänning
slagen, lösdrivarlagen, vapenkungörelsen samt rusdrycks- och pilsner
dricksförordningarna. 

Övriga ämnen genomfördes i stort enligt konstapelklassens 
utbildning vid Statens polisskola. Den fysiska träningen inne
höll gymnastik och idrott, "jiu-jitsu-brottning", simning och liv
räddning.64

Redan vid det andra kompaniets utbildning minskades den 
polisiära delen till 64 %. Endast befäl erhöll utbildning i rap
port- och maskinskrivning. Inom polisförfattningar och straff
rätt utökades dock antalet timmar, och ämnet stats- och kommunal
kunskap tillkom. För den militära utbildningen skedde ökningen 
främst genom mer stridsutbildning.65

Från och med 1942 utökades utbildningstiden till 13 veckor 
med anledning av de brister som uppdagats avseende den mili
tära förutbildningen. Samtidigt inordnades samarittjänst, gas
och luftskydd samt den fysiska träningen inom den militära ut
bildningen. Därmed blev fördelningen närmast omvänd - 65 % 
militär utbildning och 35 % polisutbildning. Att större tonvikt 
lades på en ordentlig stridsutbildning återspeglades också i att 
mer ammunition tilldelades respektive skolkompani.66

Fältpolisens uppgifter 
I början av 1942 utkom de första reglementariska anvisningarna 
för fältpolisen. Förutom Instruktion för fältpolistjänsten utgavs 
också Taktiska anvisningar för befälet vid fältpolisförband. Instruk
tionen föreskrev att: 

Fältpolisen skall i första hand användas för att lösa polisuppgifter. 
För att lösa rent militära uppgifter skall fältpolisen, förutom i träng
ande fall, användas endast om det kan ske utan att polistjänsten 
eftersättes samt då uppgifterna icke lämpligen böra lösas av andra 
militära förband. 

Fältpolisförbanden användas allt efter uppgifternas art antingen 
samlade eller uppdelade. Vid planläggningen av kompaniets an
vändning skall möjligheten till snabb återsamling av kompaniet 
hållas i sikte. 

Fältpolisens uppgifter särskildes i polisuppgifter och militära 
uppgifter. De förra indelades i sin tur i allmänna och särskilda 
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uppgifter. De allmänna uppgifterna var att utöva polisverk
samhet inom krigsmakten, biträda civil polis och biträda vid tra
fikreglering. Den eftersträvade mångsidigheten hos fältpolis
förbanden kom till uttryck när de övriga uppgifterna angavs. 
Instruktionen, som utarbetades av Leche och Diurlin, byggde 
delvis på erfarenheter från ett besök löjtnant Trofelt gjorde vid 
krigspolisen i Finland. De särskilda polisuppgifterna och de 
militära angavs till: 
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Särskilda uppgifter: 

att övervaka att militära föreskrifter rörande ordning och säkerhet 
efterlevas; 

att övervaka att föreskrifter om mörkläggning iakttagas; 

att uppdaga och hindra spioneri och hindra att krigsunderrättelser 
överbringas till obehöriga; 

att uppdaga och hindra sabotageverksamhet, riktad mot militära 
anläggningar och föremål ävensom kraft- och kanal
anläggningar, kommunikationsleder samt telegraf-, telefon- och 
radioanläggningar; 

att omhändertaga föremål, som kunna misstänkas ha samband med 
verksamhet, avsedd att tjäna för riket skadliga intressen; 

att visitera mellan krigsskådeplats och hemorten resande militär
personals packning; 

att noggrant uppmärksamma personer, som kunna misstänkas stå 
i en för svenska intressen skadlig förbindelse med utlandet; 

att övervaka att förbudet mot befordran av vissa periodiska skrif
ter efterlevas; 

att uppspåra disciplinupplösande och annan statsfientlig agitation 
inom truppförbanden; 

att efterspana rymmare och personer, som blivit skilda från sina 
förband; 

att vidtaga åtgärder för att hindra sanitära olägenheter; 

att uppspåra otillåten handel inom de militära förbanden samt 
olovlig försäljning och utskänkning av rusdrycker och pilsner
dricka till militärpersonal; 

att hindra övergrepp från militärpersonalens sida mot civilbefolk
ningen; 

att hindra plundring av fallna och sårade; samt 

att deltaga i organisationen och ledningen av utrymning av be
byggd ort. 



De militära uppgifter, som åvila fältpolisförbanden, äro främst: 

att trygga högre stab och bebyggd ort samt tillfälligt viss terräng 
(t ex väg, bro, vägskäl etc); 

att för lösande av förbandets polisuppgifter företaga anfall mot och 
inom bebyggd ort samt försvara sådan ort; 

att ingripa mot luftlandsättning; 

att deltaga i efterkontroll av stridsfält (t ex vid omhändertagande 
av döda, sårade, fångar och vilsekommen personal samt strids
fältets sanering); 

att tillfälligt biträda vid bevakning på samlingsplats för krigs
fångar; samt 

att biträda vid transport av krigsfångar. 

Således hade en mängd uppgifter tillfogats fältpolisen som dess
förinnan ingen annan förbandstyp inom krigsmakten var utbildad 
eller avdelad för. Återstoden av instruktionen gav anvisningar för 
tjänstens fullgörande, framförallt för brukandet av våld inklusive 
skjutvapen. I de taktiska anvisningarna reglerades i detalj de militära 
uppgifterna som indelades i skydd under marsch, anfall mot och 
avvärjande försvar av orter, och tryggande av visst område jämte 
järnvägsstationer. Vidare tydliggjordes "fältpolisförbands använd
ning såsom polistrupp inom stad eller stadsliknande område" till 
bland annat "utrymning av gator och öppna platser11

, upplösandet 
av 11otillåtna demonstrationståg" och "förbjudna sammankomster", 
och "husundersökning av större omfattning". En stor del av sakin
nehållet hade hämtats från de utländska anvisningar generalsta
bens inrikesavdelning hade införskaffat under 1930-talet.67 

Fältpolisens rättsliga skydd under tjänsteutövning var till 
en början oreglerat. Krigspolisreglementet från 1940 nämnde 
ej heller i övrigt något om fältpolisen. Eftersom den från 1941 
organiserade landstormspolisen hade erhållit skydd under tjäns
teutövning, föreslog försvarsstaben i slutet av januari 1942 änd
ringar i reglementena för krigs polisen vid armen och marinen. 68 

Knappt två månader senare utkom de kungörelser som stadgade 
att "under fullgörande av tjänstgöring vid krigspolisen åtnjuter 
personalen polismans skydd och befogenhet".69 För krigspolisen 
vid armen fastslogs att den nu omfattade: 

polispersonal som särskilt tilldelats högkvarteret, armekårstab el
ler militärbefälet på Gotland (stabspolis), samt 

för polistjänst särskilt utbildad militärpersonal (fältpolis).70 
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Fältpoliskompaniets organisation och utrustning 
Då inryckningen till det första skolkompaniet ägde rum i juni 
1941 fanns ingen färdig sammansättningsplan eller några fält
utrustningslistor. Utbildningen genomfördes ett utkast ut
arbetat av försvarsstabens underrättelseavdelning. Detta före
skrev ett kompani med tre lika fältpolisplutoner, vardera orga
niserad i tre grupper om åtta man. Därjämte ingick en special
pluton med bland annat hundgrupp och kompanitross, och en 
liten kompanistab. Kompaniet skulle vara helt motoriserat, och 
för det bestämdes en tilldelning av en personbit sju lastbilar 
och 31 motorcyklar.71 

Detta höga antal fordon kom aldrig att tillföras fältpolis
kompanierna. Den allmänna bristen på motorfordon gjorde att 
det första skolkompaniet tvingades genomföra största delen av 
utbildningen utan fordon. Erfarenheterna från detta skolkom
pani hade också visat på behovet av ytterligare hundförarper
sonal samt en lätt granatkastargrupp för att kompaniet skulle 
kunna lösa självständiga uppgifter.72 Antalet hundförare utöka
des redan till den andra utbildningsomgå!}.gen, och från 1942 
tillfördes 47 mm granatkastare.73 En reviderad organisationsplan
utarbetades under första halvåret 1942 där specialplutonen om
fattade en hundgrupp, en kulsprutegrupp och en pionjärgrupp. 
Antalet motorcyklar hade minskats till sex, men kompaniet till
delades istället elva lastbilar. Bland övrig utrustning kan näm
nas en kulspruta m/36, en eldspruta m/ 41, sex hundar och eld
handvapen för 125 man. Kompaniet var vidare försett med en 
stor mängd handgranater, räkfacklor och sprängmedel. Denna 
organisation lade grunden till mobiliseringstabell F II:27.74 

Fältpolisen tillfördes under 1942 polisemblem och fältpolis
armbindlar. 75 Försök bedrevs även med 40 och 60 cm strålkas
tare, och en "kriminalteknisk standardutrustning m/ 43" med 
bland annat fingeravtrycksmateriel införskaffades.76

Sammanfattning 
Vid utarbetandet av ett organisationsförslag för fältpolisen in
gick i riktlinjerna att det skulle vara ett slagkraftigt förband och 
kunna insättas för polisuppgifter i hastigt uppkomna lägen. Varje 
högre militär operativ enhet skulle disponera ett sådant för att 
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upprätthålla ordning och disciplin inom krigsmakten, men också 
utföra polisverksamhet i ett krigsdrabbat område som reserv för 
civilpolisen. 

Detta ställde högakrav på det manskap som skulle uttagas 
av respektive militärområde. Med tanke på utbildningens na
tur ansågs det praktiskt att förlägga utbildningen till en mindre 
ort, och valet föll på Leksand. Utbildningen kom att genomföras 
av reservbefäl verksamma inom den civila polisen. Stor vikt la
des vid övning för insats i bebyggelse. 

Då två kompanier hade utbildats, påbörjades utbildning i 
större skala på ytterligare två platser: Hörby och Umeå. Utbild
ningen innehöll inledningsvis en stor del teoretisk polisutbild
ning, men kom efter hand att bli mer och mer militär. De in
ryckande värnpliktiga ägde sämre förkunskaper än väntat och 
mer tid fick avsättas till stridsutbildning. 

När fältpolisens reglementariska anvisning utkom hade fält
polisen efter utländska erfarenheter erhållit ett flertal uppgifter 
som hittills inget annat förband hade grund utbildats för. Så små
ningom erhöll fältpolisen också ett juridiskt skydd under tjäns
teutövning. 

Kompaniets organisation utkristalliserades under utbildning
ens gång där de första skolkompanierna utgjorde provbänk. 
Förbandet blev ett rörligt förband och kunde med egna resurser 
svara för ett tyngre eldunderstöd. 

Till krigsförband 

Fältpolisen i krigsorganisationen 

I en kommentar till 1941 års försvarsutredning underströk för
svarsstabens underrättelseavdelning att utbildningen av fält
polisförband även fortsättningsvis borde ske på en avskild plats 
i landet "där befolkningen är känd för att vara lojalt inställd 
och där ytterlighetspartierna äga ringa anslutning". För att på 
ett lämpligt sätt kunna öva strid i bebyggelse ansågs en mindre 
garnisonsstad lämplig. Därför avstyrktes Stockholm, också med 
hänvisning till "inrikespolitisk synpunkt". Det framhölls dess
utom att fältpolisutbildning inte var lämplig att förena med an-
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nan tjänst, till exempel garnisonstjänst. Tankar hade framlagts 
om en förläggning av fältpolisutbildningen till K 1, som där
jämte skulle bestrida högvakt. Om försvarsutredningens förslag 
till krigsorganisation skulle gå igenom innebar detta att 14 
fältpoliskompanier (ett per organiserad armefördelning jämte 
fyra till överbefälhavarens förfogande) och nio plutoner (en per 
pansar-, motoriserad och cykelbrigad) skulle uppsättas.77

En preliminär krigsorganisation synes ha utarbetats inom 
försvarsstabens inrikesavdelning under våren 1942. Förutom de 
tidigare föreslagna 14 kompanierna och nio plutonerna skulle 
också Gotland erhålla en pluton. Samtliga förband skulle kunna 
erhålla order direkt från högkvarteret för "specialuppgifter i 
särskilda lägen" .78 

Det kom dock att dröja innan den slutgiltiga krigsorganisa
tionen fastställdes. Enligt en av armestaben upprättad plan 
skulle fältpolisutbildningen fortsätta, nu med två kompanier åt 
gången, för att den 1 januari 1943 ha organiserat tio fältpolis
kompanier. Utbildningen av den fjärde omgången skolkom
panier, avsedda för L respektive IV. armefördelningarna, påbör
jades i mars 1942 i Hörby och Leksand. Den 10 april samma år 
uppsattes de fem tidigare utbildade kompanierna som krigsför
band, och nästkommande två den 15 juni. Ytterligare två utbild
ningsomgångar genomfördes under juni-augusti och septem
ber-december där dessa sammanlagt fyra skolkompanier krigs
organiserades direkt efter utryckning. I november 1942 utgick 
fördelningsstabskompaniernas polisplutoner ur organisationen, 
vars uppgifter samtidigt övertogs av fältpolisen. Efter ett beslut 
att även sätta upp och utbilda ett kompani för Gotland fanns 
således vid årsskiftet 1942/1943 elva färdigutbildade och upp
satta fältpoliskompanier. 79 

För att inom högkvarteret kunna följa upp och samordna all 
krigspolisverksamhet föreslog Leche i en promemoria uppsät
tandet av en särskild detalj inom underrättelseavdelningen. 
Uppgiften skulle bland annat vara att handlägga ärenden om 
personal och juridiska befogenheter, samt följa och inspektera 
utbildningen och verksamheten vid krigspolisen. Detta förslag 
blev verklighet den 7 juli 1942 då krigspolisdetaljen inrättades 
och chefen för underrättelseavdelningen, fr o m den 1 oktober 
inrikesavdelningen, gavs inspektionsrätt. Enligt Adlercreutz var 
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detta en viktig åtgärd, eftersom armestab och militärområdena 
visade ett högst begränsat intresse för fältpolisen. Uppgiften kom 
också att omfatta samordning av frågor rörande marinens krigs
polis och den kvarvarande fästningspolisen i Karlsborg.80

Fältpolisförbandens definitiva krigsorganisation fortsatte 
emellertid att vara oklar. Naturligtvis hade detta samband med 
osäkerhet gällande krigsmaktens operativa enheter. Från 1943 
skedde utbildningen endast i Leksand då Hörby ansågs erbjuda 
dålig terräng och dåliga förläggningar. Det var också svårt att 
få kvalificerade lärare till mer än ett kompani.81 Med hänvis
ning till en "fastställd plan" nämns i maj 1943 att 14 kompanier 
och elva självständiga plutoner skall utbildas.82 Det definitiva 
beskedet om antalet plutoner kom först efter ett sammanträde 
med krigsorganisationskommitten i oktober 1943. Där fastställ
des antalet till fem, avsedda för cykelbrigaderna. Av de 14 
kompanierna skulle ett vid krigsutbrott eller allmän mobilise
ring ställas till chefens för försvarsstaben förfogande. Vid års
skiftet 1943/1944 var samtliga dessa kompanier uppsatta.83 

Plutonerna, där fyra tillhörde IV. militärområdet och den åter
stående V., kom att utbildas i januari-april (tre plutoner) res
pektive maj-augusti 1944 (två plutoner), och organiserades som 
krigsförband därefter. Den 10 september detta år var samtliga 
fältpolisförband uppsatta.84 (En översikt över dessa finns i bi
laga 1.) 

Utbildningens bedrivande 
I varje order till armefördelningarna om fältpolisutbildning an
gav armeinspektionen utförligt vilka värnpliktskategorier som 
respektive truppförband skulle uttaga. Förutom godkänd fysik 
och krav på att vara ostraffade, fick inte heller personer yrkes
verksamma inom jord- eller skogsbruket komma i fråga. Trots 
detta avskildes regelbundet upp till omkring 20 % som inte höll 
måttet från skolkompanierna.85 Vid utbildningen av 11. fältpolis
kompaniet skrev skolkompanichefen, kaptenen i I 7:s reserv Carl 
Stenström, till armechefen efter att ha behövt avskilja 82 av 192 
elever: 

Vad sålunda förekommit finner jag vara så anmärkningsvärt, att 
jag icke kan underlåta att bringa förhållandet till Chefens för 
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armen kännedom. Jag har särskild anledning härtill, enär den ut
bildning av komp, för vilken jag i första hand är ansvarig, genom 
den tidsförlust, som uppstår genom nya inkallelser, i hög grad för
ryckes. Endast med svårighet torde det vara möjligt för mig, att 

sedan ersättning anlänt från respektive regementen - kunna inom 
ramen för utbildningsbestämmelserna åstadkomma det fältdugliga 
fältpoliskomp, som utbildningen avser.86 

I juli 1943 fann därför försvarsstaben det för nödvändigt att an
moda armeinspektionen att dessa anvisningar skulle skärpas 
efter de "anmärkningsvärda försyndelser mot utfärdade anvis
ningar" som "väsentligt förryckt utbildningen". Från respektive 
regemente borde överuttagas 50 % för att efter genomfört psy
kologiskt prov kunna sända skolkompaniet en reserv om 25 %.87 
Problemet belystes också vid ett stabsschefssammanträde i no
vember samma år, men även i fortsättningen tvingades skol
kompanierna att avskilja alltför många.88 

Utbildning av fältpoliskompaniets hundgrupper synes inte 
ha genomförts vid varje skolkompani. Det är möjligt att större 
kontingenter innebar mindre problem med instruktörer och gav 
fördelaktigare utbildningsresultat.89 

I övrigt fortsatte utbildningen enligt tidigare uppgjorda pla
ner, och omfattade alltjämt till stor del strid i bebyggelse.90 Re
dan vid den första utbildningens påbörjande 1941 hade under
rättelseavdelningen befarat att dessa "polistaktiska övningar 
skulle föranleda skriverier i pressen". Detta kom inte att be
sannas förrän i september 1943 då den syndikalistiska Arbetaren

på sin förstasida hävdade att "svenska SS-trupper utbildas" i 
"barrikadstrider". Förutom att tidningen kände till att utbild
ningen skedde i Leksand och att kompaniet bestod av fyra 
plutoner, består resten av artikeln av uppenbara spekulationer 
och politiska argument. Artikeln synes inte heller ha utlöst nå
gon märkbar debatt.91 

Organisationsförändringar i fältpolisförbanden 
Med erfarenheter bland annat från deltagande i 1943 års fördel
ningsövningar utarbetades underlag till en ny krigsorganisation 
av fältpoliskompaniet och de självständiga fältpolisplutonerna. 
Det hade uppdagats att fältpoliskompanierna inte bara i sin hel
het behövde vara bilburna (vilket de var), utan också att varje 
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fältpolisgrupp var i behov av ett fordon för "hastigt påkom
mande utryckningar (pikettjänst)" eller "detacheringar". För 
kompanitrossens räkning behövdes en livsmedelsbil.92 Förban
det hade också vid flera tillfällen uppträtt delat, varför radio
materiel jämte signalister borde tillföras. I övrigt tillkom två un
derbefäl samt ett mindre antal bilförare och bilmekaniker.93 

Ett besvärligt motorfordonsläge gjorde att det inte var möj
ligt att tilldela fältpoliskompaniet lastbilar för att täcka trans
portbehovet. Däremot fanns personbilar med släpkärror tillgäng
liga, vilket i vissa fall ur tjänstesynpunkt var att föredra. En slut
lig mobiliseringstabelt F II:9a, fastställdes som 1943 års krigsor
ganisation med tillämpning från den 10 januari 1944. Då bestod 
kompaniet av 148 man, och innehöll 29 personbilar, 8 lastbilar 
och 6 motorcyklar. I kompanistaben ingick sex radiosignalister.94 

Samtliga fältpoliskompanier kom därmed att ha grund utbildats 
i den äldre organisationen enligt tabell F II:27. Det 13. fältpolis
kompaniet organiserades dock direkt efter utryckning den 10 
januari 1944 enligt den nya organisationen. För övriga kompa
nier genomfördes omorganisationen under 1945 och var avslu
tad till den sista september samma år.95 

De självständiga plutonernas organisation skulle bygga på 
en vanlig fältpolisplutons, men kompletteras med hundförare 
och en pionjärutbildad grupp med kulspruta och granatkastare. 
I den fastställda mobiliseringstabellen F II:9b innehöll plutonen 
48 man och tre hundar. Materielmässigt fanns nio personbilar, 
en lastbil, två motorcyklar, en kulspruta och en granatkastare.96 

(För schematiska organisationsöversikter, se bilaga 2 och 3.) 

Kompletteringsutbildning 

Redan i maj 1943 hade krigspolisdetaljen planlagt för en fort
satt utbildning av fältpoliser även efter det att samtliga krigs
förband hade utbildats. Då beräknades att den årliga avgången 
med anledning av till exempel sjukdom, uppskov eller ålders
skäl skulle uppgå till 5 %. Därför föreslogs en utbildning av 120 
man per år under sex månaders tid. Detta krävde en permanent 
förläggning för utbildningen, och eftersom Leksand tidigare 
ansetts som idealiskt, undersöktes möjligheterna till inköp av 
en fastighet när förhyrningen av gästgivaregården upphörde. 
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En sådan utbildningsanordning skulle dessutom kunna lånas 
ut till Statens polisskola under vissa tider. Då armechefen ansåg 
ett inköp för dyrt strandade dock denna ide.97 

Behovet av fältpolisutbildning för uppfyllnad av vakanser 
uppmärksammades ånyo i början av 1944. Förutom för att er
sätta normala avgå,ngar, fanns ett behov av kompletterings
utbildning med anledning av fältpoliskompaniernas nya orga
nisation, främst av fordons- och hundförare. Bristerna vid 
uttagningen innebar också att krigsförbandens kvoter inte helt 
hade uppfyllts. Efter gjorda sammanställningar föreslogs där
för skolkompaniet maj-augusti skulle utbilda en tredje pluton 
med ersättningsmanskap för IV. militärområdets två fältpolis
kompanier. Resterande behov ansågs kunna fyllas genom ut
bildning av ett skolkompani i september-december 1944.98 Då 
det gällde enbart fordonsförarutbildning genomfördes denna vid 
flera tillfällen av respektive truppregistreringsmyndighet.99 

I juli 1944 konstaterades att detta inte skulle vara tillräckligt. 
De faktiska bristerna inklusive mobiliseringsberedskap uppgavs 
då vara 343 man, och därför föreslogs utbildning av ytterligare 
ett skolkompani under januari-april 1945. I november 1944 be
räknades antalet vakanser vid årsskiftet uppgå till 239 man, och 
ännu en utbildningsomgång ansågs nödvändig, förlagd till maj
augusti 1945. Armeinspektionen fattade beslut i enlighet med 
krigspolisdetaljens förslag, och i och med utryckningen i augusti 
1945 bedömdes alla vakanser vara fyllda. Avtalet om förhyrning 
av gästgivaregården i Leksand skulle därefter sägas upp.100 

Även från ett annat håll fanns det önskemål om fältpolis
utbildning. Chefen för marinen hemställde i mars 1942 om att 
sex underofficerare och -befäl från flottan skulle få deltaga vid 
ett skolkompani. Behov av krigspolispersonal vid örlogsstatio
nerna ansågs "trängande", men i marinen saknades utbildnings
betingelser. Armestaben tillmötesgick marinchefens önskemål, 
och därefter kom vid varje skolkompani i Leksand att deltaga 
upp till ett tiotal. elever ur marinen, efter hand också från 
kus tartilleriet. 101 

Krigsslutet i maj 1945 korn att ändra förutsättningarna. I sam
råd med chefen för försvarsstaben fattade armechefen "med 
hänsyn till rådande förhållanden" den 11 maj beslut om att den 
beordrade utbildningen maj-augusti inte skulle äga rum. 102 
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Sammanfattning 
Någon krigsorganisation var ej klar i detalj vid utbildningens 
början, utan tillkom först i slutet av 1943. Antalet kompanier 
kom att överensstämma i stort med vad som från början beräk
nats, medan antalet plutoner blev avhängigt av brigadernas 
antal. För att samordna polisverksamheten i krigsmakten upp
sattes en krigspolisdetalj. Fältpolisens krigsorganisation var fär
digutbildad under hösten 1944. 

Bristen på värnpliktiga med uppfyllda krav för fältpolis
utbildning skapade förseningar och brister i krigsförbanden. 
Detta bidrog till att ett allt större överuttag gjordes. Alltjämt la
des stor vikt vid strid i bebyggelse under utbildningen. 

Främst övningserfarenheter ledde fram till en ny kompani
organisation, jämte en för de självständiga plutonerna. Denna 
innebar en ökad rörlighet i mindre avdelningar än tidigare. Från 
1944 omorganiserades fältpoliskompanierna till den nya orga
nisationen, vilket var genomfört hösten 1945. 

Behovet av kompletteringsutbildning förstärktes med den 
nya organisationen. Från andra halvåret 1944 påbörjades en 
sådan och höll på till krigsslutet, då den avbröts. I fältpolis
utbildningen hade sedan 1942 även personal ur marinen del
tagit. 

Under förstärkt försvarsberedskap 
Beredskapsinkallelserna av krigsförband kom att utsträckas även 
till fältpolisen. På denna punkt är de undersökta arkiven tyvärr 
ofullständiga, varför en total bild av omfattningen är svår att få. 
Förekomsten av handlingar från fältpolisen i olika regements
arkiv varierar, och armestabens organisationsavdelnings karto
tek över beredskapsförbandens tjänstgöringstider är ofullstän
digt fört. Det första berörda kompaniet synes emellertid ha va
rit 23. fältpoliskompaniet som fem veckor efter avslutad utbild
ning inkallades den 1 april 1942 för tjänstgöring i drygt två må
nader. Vid andra tillfällen inkallades endast delar av olika kom
panier för tjänstgöring i olika perioder.103 

125 



Övningar och inkallelser 
Under de olika fördelningsövningarna 1943 deltog flera fält
poliskompanier. Inte sällan erhöll de andra uppgifter än polis
uppgifter, till exempel att bemanna vägspärrar eller utföra be
vakning. Vid ett tillfälle fråntogs till och med kompaniet samt
liga sina fordon och beordrades understödja en infanteribatal
jon, vid ett annat blev uppgiften att försvara två broar.104 Även 
om fältpolisförbanden tillika beordrades utföra trafiktjänst och 
ordningshållning, ansåg krigspolisdetaljen förhållandet vara be
klagligt, eftersom förbanden hade specialutbildats just för poli
siära uppgifter. Det fanns antagligen dock en rimlig förklaring: 

Fältpolis förbandens i Sverige organisation är än så länge relativt okänd. 
Erfarenheter saknas i stor utsträckning rörande deras praktiska om
händerhavande och uppställande av uppgifter för förbanden. Likaså 
synas befälhavare i stor utsträckning ännu sväva i okunnighet om 
fältpolisförbandens allmänna uppgifter, framförallt polisuppgifter.105 

Efter utvärdering författade detaljen en promemoria till arme
chefen med förslag på polisuppgifter som kunde tilldelas fält
polisen under fälttjänstövningar. Bland dessa kan, förutom 
ordningshållning och trafikreglering, nämnas "övervakande av 
tystnadsplikten", "uppspårande och förhindrande av spridning 
bland trupperna av tryckalster, ägnade att uppluckra den mili
tära disciplinen" och "förhindrande av övergrepp av militär 
personal mot civilbefolkningen". Som lämpliga militära uppgif
ter ansågs tillfälligt försvar av särskilt viktig terräng, samt in
gripande mot luftlandsättning.106 Dessa förslag, jämte en anmo
dan att bibringa trupperna kännedom om fältpolisen och dess 
befogenheter, utgavs senare av armeinspektionen till militär
befälhavarna.107 Det finns dock exempel på när detta istället lett 
till att fältpolisen varit i det närmaste outnyttjad.108 

Det synes vid flera tillfällen uppstått problem med tilldel
ning av fordon. Om dessa alls fanns kunde de ibland anlända 
flera dygn efter förbandets inryckning till fältdepå, och då 
befinnas vara i dåligt skick.109 Antagligen var detta inget unikt 
för fältpoliskompaniet, men mer kännbart för ett så fordons
beroende förband. 

Ansvaret för inkallelser av hundar verkar ha varit något 
oklart. När 22. fältpoliskompaniet under fördelningsövning i 
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Jämtland i juli 1943 rapporterade att kompaniets sex hundar inte 
inryckt, menade armehundskolan att någon överenskommelse 
ej gjorts mellan kompaniet och Armens hundväsende om inkal
lelse. I övrigt tillades att hundväsendet tvingats avföra många 
hundar, med medföljande svårigheter att fylla vakanserna. Även 
andra kompanier fick uppleva liknande brister. Bland de krigs
placerade hundarna återfanns både privatägda och sådana till
hörande armehundväsendet. I en enda handling, ett veterinär
intyg, sägs något om vilka hundraser som var aktuella: en do
bermannpinscher, en riesenschnauzer och en schäfer.11° 

Ordning och säkerhet 
En stor del av beredskapstjänstgöringen omfattades ändå av 
upprätthållandet av ordning och säkerhet inom krigsmakten. 
Efter en inspektion av fältpolisverksamheten i Västsverige i juli 
1942, rapporterade Ernst Leche att tjänsten i huvudsak bestått i 
ordningshållning ombord på tåg. Uppenbarligen krävde SJ att 
även fältpolisen uppvisade i förväg utfärdade tjänstebiljetter, 
varför det inte alltid var möjligt att medsända tågpatruller om 
ett behov uppstod hastigt. Problem hade också erfarits att få 
militär personal att åtlyda en menig fältpolis, varför Leche före
slog att fältpolismän skulle vara korpraler eller vicekorpraler 
under tjänstgöring. Slutligen ansåg han att det fanns en fara i 
att fältpolisen "alltför mycket belastas med uppgifter att kon
trollera klädsel, hälsning o dyl".111 

Omfattningen av tågkontroller kom att öka efterhand som 
deras värde uppdagades, och fältpolispatruller tjänstgjorde se
nare under hela året. I en sammanställning av yttranden rörande 
fältpolisverksamheten i juni 1942 var samtliga armefördelnings
chefer uttalat positiva och lovordade den nytta tågpatrullerna 
uträttade. Från och med hösten samma år var det också möjligt 
för militärbefälhavarna att inkalla frivillig personal ur fältpolis
kompanierna för tågkontroll och annan ordningshållning, vil
ket utnyttjades relativt flitigt.112 

Som ett exempel kan tas 25. fältpoliskompaniet, vilket under 
en dryg månads tid i Värmland som allmänna uppgifter samti
digt hade ordningshållning i Töcksfors, Årjäng, Kopparn, Char
lottenberg, Åmotfors, Arvika, Torsby, Sunne, Kil och Edsvalla, 
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tågövervakning på fem järnvägslinjer utgående från Kil, samt 
övervakning av landsvägstrafiken i Värmland. Under tågöver
vakningen skulle inte bara "hållning och uppträdande" kontrol
leras: 

Tid efter annan skall civilklädd polispersonal medfölja för att kon
trollera bl a att tystnadsplikten iakttages, att aktgiva på om perso
ner söka utfråga den militära personalen samt att genom diskret 
ingripande omintetgöra sådan utfrågning.113 

Kompaniet löste uppgiften genom att bemanna 508 tågpatruller, 
övervakande ca 43 000 militära resenärer. Kompaniet utsände 
sammanlagt 335 ordningspatruller och genomförde 19 lands
vägskontroller. Den högst frekventerade förseelsen, förutom 
oreglementsenlig klädsel, var 273 fall av "saknad permissions
sedel el. tjänstledighetsbevis". Följande torde däremot ha varit 
allvarligare: 

Ett annat förhållande som borde beaktas är, att off och uoff i stor 
utsträckning har den uppfattningen, att de äro undantagna från 
fältpolisens kontroll. 114 

Med endast armbindel och polisemblem1 och bärande infanteri
ets truppslagsbeteckningar, hade fältpolisen tidvis fortsatt svårt 
att hävda sig i sin tjänsteutövning. Förutom befälspersoner 
gällde detta särskilt de andra försvarsgrenarna: 

Det har inträffat, att t ex marinens och flygvapnets manskap, trots 
polisemblemen, vägrat åtlyda fältpolisen under dess tjänstgöring 
som tågpolis under den motiveringen, att fältpolisen med sina kors
lagda gevär på rockuppslaget endast skulle hava befogenhet be
träffande armens personal. 115 

Förslag fanns därför om att på något sätt särskilt märka ut fält

polisen, till exempel genom annan uniform eller nytt truppslags
tecken, men detta realiserades inte. 116 

Gränskontroll och omhändertagande av flyktingar 
Efterhand kom fältpolisen också att deltaga i kontrollen av riks
gränsen i Värmlands och Norrbottens län. I oktober 1943 ge
nomförde landsfogden i Värmlands län en övning för att bland 
annat genomföra en "lösdrivarrazzia", men också utföra gräns
kontrolL Från fältpolisen deltog ett kompani, vilket plutonsvis 
underställdes de lokala polischeferna. Enligt utfärdad prome-
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moria innebar uppgiften: 

I lösdrivarrazzian och gränskontrollen deltagande fältpolis har att 
huvudsakligen biträda med undersökning av vissa områden 
("luffarstråk"), lador och luffartillhåll. Fältpolis deltager sålunda 
icke vid undersökningarna å hotell och pensionat. 

Helst skulle också fältp9lismännen alltid tjänstgöra tillsammans 
med en civil polis, och de fick inte omhänderta någon civil per
son om det inte var oundgängligen nödvändigt. Efter övningen 
berömde landsfogden fältpolisens insatser.117 Under första halv
året 1945 kom fältpolisförband att biträda landsfiskalerna i 
Värmland med flyktingomhändertagande.118 

I Norrbotten krävde flyktingtrafiken stora militära resurser. När 
major Nils Stenström från krigspolisdetaljen besökte Tornedalen i 
oktober 1944 tjänstgjorde två kompanier och en pluton under den 
s k evakueringsstaben. Drygt två veckor tidigare hade ytterligare 
ett kompani och två plutoner deltagit. Fältpolisförbandens nuva
rande uppgifter var att upprätthålla ordning under förflyttningar 
av de finska evakuerade och i samlingslägren. Landsvägen längs 
Torne älv patrullerades också för att uppdaga desertörer och an
dra personer från den finska sidan. Det genomfördes även polis
utredningar angående bortkomna persedlar, stölder och olyckor. 

Under den mest intensiva evakueringen från Finland i sep
tember 1944 hade fältpolisen i stort sett varit i tjänst dygnet runt. 
Huvuduppgiften hade varit att biträda statspolisen vid färje
ställena och uppsamlingsplatserna med registrering, visitatio
ner, omhändertagande av vapen och sprit, utspisning m m. Bi
träde hade också givits till de svenska och finska gränsupp
syningsmännen, och ett samarbete etablerats med den finska fält
polisen avseende misstänkta personer och kriminella individer. 
I Pajala hade fältpolisen omhändertagit och bevakat omkring 
200 desertörer och förrymda fångar. 

Stenström ansåg att de tilldelade uppgifterna i stort sett rörde 
sig om rent polisiära uppgifter. Vid tidpunkten för besöket hade 
emellertid intensiteten nedgått så att beslut redan fattats om 
hemtransport för drygt halva fältpolisstyrkan. Enligt chefen för 
evakueringsstaben hade fältpolisen löst uppgifterna på ett "för
tjänstfullt sätt" .119 Sammanlagt tjänstgjorde minst fem kompanier 
och tre plutoner i Norrbotten, utspridda mellan Kiruna och 
Haparanda under andra halvåret 1944 och första halvåret 1945.120 
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Bevakning och eskort av utländsk trupp 
Även om också "vanliga" fältförband beordrades att ombesörja 
bevakning vid permittenttåg eller interneringsläger/ får nog för
modas att fältpolisens särskilda utbildning gjorde förbandstypen 
attraktiv för denna tjänst. Uppgifter om detta förekommer dock 
knappt alls i inrikesavdelningens handlingar, och relativt spar
samt i de olika regementsarkiven. I organisationsavdelningens 
kartotek noteras att 23. fältpoliskompaniet i gruppvisa omgångar 
övervakat permittenttrafiken mellan den 10 september 1942 och 
den 27 februari 1943, och om 25. fältpoliskompaniet att "ur för
bandet utgår ständiga kommenderingar till interneringsläger i 
Laka".121 Enligt en kompaniorder beordrade 1. fältpoliskom
paniet en mindre styrka till "Gränna interneringsläger" i juli 
1944. 122 Ingen av dessa uppgifter omnämns någon annanstans. 

Något fler uppgifter finns däremot bland beredskapsmin
nena. Enligt Erik Eriksson, plutonchef vid 2. fältpoliskompaniet 
förstärktes bevakningen vid de sista tyska tågen före permittent
trafikens upphörande i augusti 1943, då det kunde befaras att 
tyskarna skulle försöka "någon slags kupp". Eriksson själv hade 
på sin lott att vid behov besätta Östersund C. Under aktuell tids
period var minst fyra fältpoliskompanier inkallade.123 

Ytterligare en kommendering skall nämnas. Det 23. fältpolis
kompaniet, vars truppregistreringsmyndighet var P 4, och som 
alltså formellt tillhörde III. militärområdet, inkallades i slutet 
av juli 1943 för att "vara berett att på vidare order stå till ch 
försvarsstaben förfogande i Askersund". Till V. militärområdet 
angavs att kompaniet förlades där för utbildning och under
ställdes militärbefälhavaren. Däremot fick inte förbandet utan 
överbefälhavarens medgivande flyttas till annan plats, och vid 
ett krigsutbrott skulle det inte disponeras av militär
befälhavaren.124 Någon övrig antydan om vilka uppgifter kom
paniet hade finns inte, men det kan ju ha samband med per
mittenttrafikavtalets uppsägande. 

Efter krigsslutet anlitades fältpoliskompanierna i större skala 
för bevakning av internerade soldater. Omväxlande med infan
teriförband bestred fältpolisen bevakningen vid olika läger.125 

Vid tömningen av Backamo1 Grunnebo, Ränneslätt och Rinkaby 
i november-december 1945 inkallades fem kompanier. Tillsarn-
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mans med statspolisen skulle de förbereda och genomföra ut
rymningen av lägren och transporten till Trelleborg. De interne
rade överraskades i sina baracker och avvisiterades sedan för 
att förhindra självstympning och självmordsförsök. Med varje 
transportenhet medföljde bland annat ett fältpoliskompani. I 
Trelleborg överlämnades de internerade till de allierade. 126 

Fältpoliser hade även tidigare eskorterat utländsk trupp. Un
der juni-september 1945 genomfördes transporter genom 
Sverige av tyska, ryska, polska och jugoslaviska soldater och 
arbetare. Dessa tåg gick från Trondheim, N arvik och Oslo till 
Sundsvall eller Trelleborg. För ordningen i tågsättet ansvarade 
en reducerad fältpolispluton.127 

Något belägg för att fältpolisen skulle medverkat i utbild
ningen av de norska och danska "polistrupperna" har inte åter
funnits. Inte heller i baltutlämningen i januari 1946 var fält
polisen inblandad. 

Sammanfattning 
De utnyttjade arkiven kan inte ge någon fullständig bild av 
fältpolisens verksamhet under beredskapstiden. 

Under de övningar där fältpolisförband deltog fullgjorde 
dessa ofta andra uppgifter än polisuppgifter. Då det kunde för
modas bero på att förbandstypen ännu var tämligen ny och 
okänd, utarbetades riktlinjer för att ställa uppgifter till fältpolis
förband. De upplevda problemen med tilldelning av fordon och 
hundar orsakades främst på grund av en allmän brist, men också 
av oklara ansvarsförhållanden. 

Efter hand ökade omfattningen av ordningsuppgifter, där 
tågkontroll utgjorde en stor del. Under dylik tjänstgöring erfor 
fältpolisen tidvis vissa svårigheter att bli respekterad. Under 
slutet av beredskapsperioden kom förbanden också att använ
das i gräns- och flyktingkontrollen, i huvudsak som biträde till 
statspolisen. 

Fältpolisen användes också för bevakning av permittent
trafiken och vid interneringslägren. Tillsammans med stats
polisen ansvarade fem fältpoliskompanier för utrymningen av 
lägren och eskort av transporten till Trelleborg i slutet av 1945. 
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Fältpolisen efter 1945 

Behovet att utbilda fältpoliser upphörde naturligtvis inte vid 
krigsslutet. Redan i juni 1945 fanns 173 vakanser, dvs mer än ett 
kompani. Krigspolisdetaljen föreslog en utbildning av 125 sol
dater per år, som efter sex månaders soldatutbildning vid ett 
infanteriregemente skulle genomgå en sex månaders fältpolis
skola. Återigen underströks vikten av att tjänstens natur krävde 
att utbildningen förlades till någon relativt avskild plats. I för
slaget nämndes Rommehed, och det påpekades också att utbild
ningen inte bara skulle kunna ske för marinen som tidigare, utan 
även för flygvapnet.128 

Överbefälhavaren och armechefen enades dock om att fält
polisutbildningen skulle ske vid ett garnisonskompani proviso
riskt förlagt vid I 1, men inte starta förrän 1946. Den första kul
len inryckte den 1 oktober 1946 för en åtta månaders soldat- och 
rekrytskola. Utbildningen avslutades därefter med fyra måna
ders fältpolisutbildning vid Rommehed. Ytterligare en omgång 
genomfördes på detta sätt.129 Med 1948 års försvarsordning in
ordnades garnisonskompaniet i I 1, där en fältpolisskola inrätta
des 1955. Från utbildningsåret 1956-1957 förlades dock fält
polisen efter riksdagsbeslut till K 3 i Skövde, där utbildningen 
av ryttarförband skulle upphöra. Samtidigt hade garnisons
tjänsten i Stockholm i hög grad inverkat på fältpolisutbildningen. 
Benämningen fältpolis övergavs 1964 till förmån för militärpolis 
vilket stämde bättre överens med internationell terminologi.130 

Genom 1972 års försvarsbeslut avsågs K 3 börja utbilda jä
garförband, och militärpolisutbildningen överfördes till K 1 från 
1975.131 Under 1980-talet skedde en uppdelning av militärpolis
förbanden i två olika typer: militärpoliskompaniet med tonvikt 
lagd på ordningstjänst, och militärpolisskvadronen, företrädesvis 
avsedd för säkerhetstjänst. Sedan 1991 sker utbildning av militär
poliser åter även vid K 3.132 
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Slutsatser 

Varför uppstod fältpolisen? 
Första världskrigets krigspolisreglemente hade givit utrymme 
för uppsättandet av en militär polisstyrka, men detta utnyttja
des aldrig. Inte heller vidtogs några direkta förberedelser för 
att kunna göra det. Däremot kunde militär personal rekvireras 
av den civila polisen som förstärkning. Eftersom inga militära 
förband erhöll någon utbildning för detta, var värdet av denna 
möjlighet ganska ringa. I hastigt uppkomna situationer kunde 
till och med resultatet bli katastrofalt, vilket dödsskjutningarna 
i Ådalen 1931 visar. 

Behovet av en polisverksamhet inom krigsmakten fanns un
der hela tiden men hade försummats. Antagligen krävdes en 
tragisk händelse som just Ådalskravallerna för att ordentliga 
studier skulle kunna påbörjas. Erfarenheterna från främst det 
första världskriget kan inte varit speciellt överraskande: att det 
i en kris- eller krigssituation ställdes ett ökat krav på polisiär 
verksamhet, både inom krigsmakten och i det civila samhället. 

Krigspolisen, bestående av civilt polisbefäl krigsplacerat i 
krigsmaktens högre staber, var ändå tillräcklig för att kunna 
åsamka det civila polisväsendet ett väsentligt resursbortfall. 
Först när detta gav upphov till tillsättandet av en offentlig ut
redning, blev det möjligt att ta upp frågan om en svensk fält
polis. 

Krigsutbrottet 1939 gjorde naturligtvis sitt till för att förstärka 
behovet av en fältpolis. Det gick inte längre att bortse från de 
ökade polisiära uppgifter som tillkom vid en beredskapshöjning 
då svensk trupp först skulle rycka in för att sedan transporteras 
långa sträckor, och slutligen förläggas i något område i nära sam
röre med civilbefolkningen. Även utländsk trupps beröring med 
svensk jord hade krävt oförutsedda polisinsatser. De civila polis
myndigheternas resurser var knappa, och den nu minimala 
krigspolisorganisationens nästan försumbara. Förslaget om fält
polis kunde därför nästan inte mötas av något annat än bifall, 
möjligen med undantag från armen som skulle bli ansvarig för 
dess uppsättande. Det går självklart att spekulera i vad utred
ningens förslag hade blivit om inte Norge och Danmark invade-
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rats eller om inte utredningsmannen Ernst Leche själv inkallats 
till försvarsstaben. Hade enbart teoretiska resonemang då varit 
tillräckliga för att en svensk fältpolis skulle accepteras? 

Det redan tidigare uppenbarade behovet av förstärkt polis
verksamhet vid en krissituation kunde alltså till sist börja utre
das när en intressekonflikt uppstod mellan krigsmakten och det 
civila polisväsendet. Krigsutbrottet med där upplevda krav ba
nade därefter på allvar vägen för uppsättandet av en fältpolis. 

Vad skulle fältpolisen göra? 
När beslut om en fältpolisorganisation var nära förestående 
kunde dess uppgifter och organisation i detalj börja utredas. Att 
fältpolisen skulle "upprätthålla krigstukten i den egna krigsmak
ten" och kunna utgöra en reserv för den civila polisen var nog 
säkert, men hur motiverades övriga uppgifter, exempelvis 
upprensningsaktioner i bebyggelse? Förutom inhämtade erfa
renheter från första världskriget, är det klarlagt att Tyskland var 
en förebild. Även om undersökta källor inte bevisar det, har 
sannolikt tyska erfarenheter från Polenfälttåget påverkat för
svarsstabens uppgiftsställning till armestaben i januari 1940. Den 
förklaringen kan säkert kompletteras av det faktum att det inte 
fanns några andra svenska förbandstyper avsedda för eller ut
bildade för strid i bebyggelse vid den aktuella tidpunkten. Två 
möjliga lösningar fanns därmed: att antingen låta befintliga för
band lösa sådana uppgifter, med eller utan tilläggsutbildning, 
och med de konsekvenser för annan stridsverksamhet detta 
skulle innebära, eller att låta utbilda ett specialförband med strid 
i bebyggelse som en huvuduppgift. 

Den färdiga fältpolisinstruktionen hade möjlighet att bygga 
på ytterligare praktiska erfarenheter. Den mängd uppgifter inom 
säkerhetsområdet som tillkommit kan spåras till löjtnant Tro
felts besöksrapport från Finland, men rimligtvis byggde de också 
på erfarenheter från överrumplingsaktionen i Danmark-Norge 
och anfallet västerut 1940. Inte heller inom detta område fanns 
tidigare någon resurs i krigsmakten. Knappast är det erfarenhe
ter från polisverksamheten som krigspolisdetaljen tagit intryck av, 
utan snarare av spionverksam!tet och liknande. Säkert orsakade 
det moderna krig som nu ägde rum inför Sveriges ögon många 
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fler nytänkanden och omvärderingar än enbart i uppgifts
ställningen till fältpolisen. 

För att lösa alla dessa uppgifter krävdes alltså ett särskilt för
band med speciell utbildning. Den möjlighet 1940 års krigspolis
reglemente hade givit med självständiga polisgrupper v_id in
fanteriregementena bedömdes vara otillräcklig. Tanken blev 
sålunda att fältpolisen inte bara skulle kunna svara för ordning 
inom krigsmakten, utan också inom krigsdrabbat område. Här
till lades ett antal uppgifter rörande säkerhet. 

Vad gjorde fältpolisen? 
Fältpolisen erhöll under tjänstgöring inte alltid "rätt" uppgif
ter. Det är i sig säkert inget unikt; en befälhavare måste ha hand
lingsfrihet att utnyttja sina resurser där han anser de behövs. 
Men det finns fler möjliga förklaringar till varför detta drab
bade fältpolisen. Tidigt konstaterade krigspolisdetaljen att 
förbandstypen var relativt okänd och att praktiska erfarenheter 
saknades av dess användande. Fältpoliskompaniet med sina 
många fordon och starka beväpning måste varit attraktivt för 
en militär chef att använda till en militär uppgift. Om då kun
skapen om förbandets egentliga uppgifter var diffus, och intres
set kanske ännu mindre, är inte resultatet så förvånande. 

Förbandet var inte bara okänt utan också hemligt. "Plötsligt" 
fanns det bara, och fordrade därtill att bli respekterat och åtlytt 
med varierande resultat. Informationen till värnpliktiga och befäl 
på lägre nivåer var säkerligen ganska sparsam de första åren. 

Här ligger kanske också en del av svaret till den bristfälliga 
uttagningen av värnpliktiga. Ett infanteriregemente hade nog 
inte en alltigenom positiv inställning till att plocka ut ett gans
ka stort antal av sina bästa värnpliktiga och sända iväg dem till 
någon okänd och hemlig utbildning, och därmed förlora dem 
för sina egna krigsförband. Det är naturligtvis möjligt att fält
polisens krav var för höga, och att de värnpliktigas status i all
mänhet inte var bättre. 

De uppgifter som fältpolisen till slut användes för rimmade 
väl med förbandstypens syfte, men kanske mindre med dess 
utbildning. Någon direkt sådan för till exempel tågkontroll el
ler flyktingövervakning synes inte ha genomförts, även om 
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många ingående moment som exempelvis visitation och bevak
ning övades. Tack vare fältpolisens totala utbildning, var detta 
ändock uppgifter för vilka fältpolisen var väl lämpad, vilket 
högre militära chefer efter hand upptäckte. Riktigt vilken roll 
fältpolisen kom att spela under beredskapstiden, och hur det 
skulle sett ut utan fältpolis, är svårare att svara på. 

Att fältpolisen trots flitigt övande aldrig fick utnyttja sin ut
bildning i strid i bebyggelse torde ha en mycket enkel förkla
ring: någon lämplig situation uppstod inte därför att Sverige 
aldrig indrogs i kriget. Det finns heller inget som talar för att 
intensiteten i denna utbildning skall ha nedgått mot slutet. Det 
är ju ganska naturligt att krigsförband övas främst för krigets 
krav. 

Enligt fältpolisinstruktionen skulle förbandet kunna lösa ett 
antal uppgifter inom säkerhetstjänstens område. Vissa sådana 
utdelades men det är svårt att av använt källmaterial få en sam
lad bild av omfattningen. Det synes inte som om det skett nå
gon direkt samordning från inrikesavdelningens sida, utan mer 
att militärbefälhavarna godtyckligt tilldelade uppgifter. Det 
krävs dock ytterligare forskning för att klargöra detta. Kanske 
kan då också svar ges om verksamheten vid överbefälhavarens 
kompani runt permittenttrafikens upphörande i augusti 1943? 

Fältpolisen fullgjorde följaktligen i huvudsak ordnings
uppgifter, anpassade för den situation landet befann sig i. De 
problem som uppstod i samband med uppgiftsställning och re
surstilldelning, kan till stor del härröras till okunskap om 
förbandstypen. Fältpolisen kunde inte användas i alla uppgif
ter den var utbildad för, eftersom relevanta situationer aldrig 
uppstod. 

Reflektioner 
Som nämnts i inledningen är fältpolisverksamheten sparsamt 
dokumenterad. Förutom att förbandet var omgärdat av stor se
kretess, kan förklaringen vara att fältpolisen inte tillhörde nå
got traditionstyngt fredsförband, utan stod direkt under för
svarsstaben och armestaben. Befälen, vilka tillhörde reserven, 
hade inte sitt ursprungsregemente gemensamt utan istället för
hållandet att de i det civila var polisbefäl. Någon kamratföre-
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ning för fältpolisen som kunde föra kunskap och traditioner vi
dare synes inte ha bildats. 

Det går inte att komma ifrån föreställningen om att det ib
land fanns friktioner mellan å ena sidan försvarsstaben och 
fältpolisförbanden, och å andra sidan armestaben, armeinspek
tionen och höga militära befälhavare. Ett tidigt exempel är inci
denten med general Douglas i Norrbotten, ett annat är proble
men med uttagningen av värnpliktiga. Adlercreutz betecknar 
ju också upprättandet av krigspolisdetaljen som ett framsteg. 
När kunskapen om förbandstypen ökat och nyttan av fältpolisen 
visats, torde förhållandet förbättrats . 

Frågan är om fältpolisens omnämnande i historiker över 
beredskapstiden i sin omfattning verkligen är representativ i för
hållande till dess faktiska verksamhet. Det krävs en mer omfat
tande kartläggning av fältpolisens beredskapstjänstgöring för 
att kunna avge ett svar. Härtill kan en genomgång av inrikes
avdelningens övriga material vara värdefullt, men också ytter
ligare studier av de olika militärområdenas och arme
fördelningarnas arkiv. Ej att förglömma är den information ännu 
levande före detta fältpoliser i olika nivåer kan bidraga med. 
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Sammanställning över fältpolisförbanden 
SP. 

Förband Mila Trm Chef Utbplats Utbildningsperiod1 Utbomg Uppsatt som 

krigsförband ;...,. 

1 .  fältpoliskomp I. I6 kn N Jansson, I 7 res Hörby 1942-03-12-1942-06-03 4 1942-06-15 
2. II. IS It B Lindstedt, I 5 res Leksand 1942-06-08-1942-08-25 5 1942-09-14 
3. III. I 9/P 4 It E Palmertz, I 17 res Hörby 1942-06-08-1942-08-25 5 1942-09-14 
4. IV. I 1 kn O Gillgren, I 4 res Leksand 1942-03-12-1942-06-03 4 1942-06-15 
5. V. I2 kn G Edelfeldt, I 3 res Leksand 1943-01-18-1943-04-19 7 1943-05-01 (?) 
7. 2 VII. I 18 kn G V W Wahlgren, I 18 res Hörby 1942-09-21-1942-12-19 6 1943-01-01 
11. I. 16 kn C Stenström, I 7 res Leksand 1943-05-17-1943-08-26 8 1943-09-01 
13. III. I 9/P 4 kn B Finnberg, I 16 res Leksand 1943-09-13-1943-12-18 9 1944-01-10 
21. I. I 6 kn S Save, I 6 res Hörby 3 1941-11-24-1942-02-24 3 1942-04-10 
22. IL 15 lt E Trofelt, I 5 res Leksand 1941-09-03--1941-11-12 2 1942-04-10 
23. III. I 9/P 4 kn G H Bohman, P 4 res Leksand 1941-11-24-1.942-02-24 3 1942-04-10 
24. IV. I 1 lt K A Ericsson, I 1 res 4 Leksand 5 1941-06-17-1941-08-23 1 1942-04-10 
25. V. 12 kn Å Wennerbeck, I 2 res Leksand 1942-09-21-1942-12-19 6 1943-01-01 
26. V I. I 19 kn K-G Östlund, I 19 res Umeå 6 1941-11-24-1942-02-24 3 1942-04-10 
28. fältpolisplut IV. I 1 It C-G Kagger, I 4 res Leksand 1944-01-18-1944-04-29 10 1944-05-15 
29. IV. l 1 kn C-G Ramfelt, I 4 res Leksand l 944-01-18-1944-04-29 10 1944-05-15 
30. IV. I 1 It A Berglund, I 8 res Leksand 1944-01-18-1944-04-29 10 1944-05-15 
31. IV. I 1 It G Silfverstolpe, I 1 res Leksand 1944-05-15-1944-08-26 11 1944-09-10 
32. V. 12 It L M Wcem, I 13 res Leksand 1944-05-15-1944-09-10 11 1944-09-10 
Ers till 4 .  och 24. komp Leksand 1944-05-15-1944-08-26 11 
Ers till 1., 3., 11., 13., 21., 23 . komp Leksand 1944-09-11-1944-12-19 12 
Ers främst till 1., 2., 11., 21., 22. komp Leksand 1945-01-16-1945-04-25 13 
Ers främst till 4., 5., 7., 24., 25., 26. komp Leksand 1945-05-15-1945-08-24 7 14 



Källor: KrA: Ast/0 (H): Serie D. Förteckningar 1939-1945. Kartotek över tjänstgöringstider mm för beredskapsförband. 
Vol 5 (L, IV., VII. milo), 6 (IL, IIL, V., VI. milo); Kr A: Ast/Utb {H): F I Vol 8 .  H 82:21; KrA: Ainsp C (H): F I Vol 8, 11, 19, 25. 

' För huvuddelen av personalen. Chefer, lärare och handräckningspersonal tjänstgjorde något längre tid. 
2 Omnumrerat till 41. komp omkring 1947.
3 Christinehof, Andrarum, avsett från början. 
4 Deltog ej själv i Leksand, men följde nästa komp (22.) utb. 
5 Chef skolkomp kn Staffan Bemer, I 19 res.
' Utbildningen påbörjades i Kuivakangas, Övertorneå. 
7 Utbildningen genomfördes aldrig på grund av krigsslutet. 



Fältpoliskompani 1943 (efter mobiliseringstabell F ll:9a) 

[D 19man

Kompadj 
Komm 
Stabsfu 
Bilmek 
6 rasign 
Sjv 

3 b illö 
3 kockar 
2 rru:ord 

2 mc (1 sictv) 
Pb3p 
PbSp mslåp 
Lb3t mkok 
Lb3t m släp 
5 cyklar 

[Tiaman 

Plutch 
Plutch stf 

3 bi!f6 
Bilmel: 
Mcord 
Sjv 

Mc 
Pb3p 
Pb5p msläp 
Lb 11 

�-
Grpch 
Grpch stl 
6lpol 

Pb3p 
Pl>Sp 
2 cykla r 

I FPIOL 1148 man

Kompch 

I ::E� 132 man 

[Tisman 

Plutch 
Plutchstf 
2 bilfö 
Mcord 
Sjv 

Mc 
Pb3p 
Lb 1! 
Cykel 

Grpch 
Grpch stf 
6fpol 

Lb3t 
4cyklar 

Grpch 
Grpch stf 
8 !pol 

2pb Sp msläp 
2 cyklar 
8 mmksp 
2 st47 mm grk 

Grpch 
Grpchstf 
6fpol 

Lb3t 
4cyklar 
Espr 



Självständig fältpolispluton 1943 (efter mobiliseringstabell F l l:9b) 

�12man 
�3hundar 

Stabsfu 
Komm 
3 hundfö 
2 bilfö 

Bilmek 
Kock 
2mc ord 
Sjv 

2 mc (1 m sidv) 
Pb3p 
Lb 3t m släp/kok 
2 cyklar 

I::: I 48mao

Plutch 
Plutch stf 

I 
�man 

Grpch 
Grpch stf 
6fpol 

Pb3p 
Pb5p 
2 cyklar 

Grpch 
Grpch stf 
8fpol 

2pb5p m släp 
2 cyklar 
8mmksp 
47 mmgrk 
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75 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Armestaben till IL armefördelningen,
1942-01-15; Armestaben till armeförvaltningens tygdepartement, 1942-
04-17; Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret, A nr 27, 1942-04-29.

76 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Armestaben till L-IL armefördelningarna, 
1942-02-07; Statens kriminaltekniska anstalt till försvarsstaben, 1942-
02-10; Försvarsstaben till armestaben, 1946-12-14 ..

77 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol l. PM angående avd O:s goförslag till fält
polis. 1942-01-21; FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. VPM angående fält
polisen i 1941 års försvarsutredning, 1942-02-07; KrA: Adlercreutz: 
vol 28 B.11 Den militära polisen. 

78 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. VPM rörande fältpolisorganisationen, 1942-
06-15; PM ang inrättande av en fältpolisdetalj inom Fst/U, 1942-06-25. 

79 KrA: Ast/O (H): B II C II E IL Handlingar 1942 vol 8. Armestaben till 
Lantförsvarets kommandoexpedition m fl, 1942-03-19; 1942-05-12; 1942-
08-26; 1942-12-03; Armestaben till militärbefälhavarna m fl, 1942-10-
16; KrA: Ainsp C (H): F I vol 5. Armestaben till armefördelningarna
m fl, 1942-01-26; 1942-05-02; 1942-08-03.

8° FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. PM ang inrättande av en fältpolisdetalj
inom Fst/U, 1942-06-25; Försvarsstaben till CA m fl, 1942-07-23; Re
dogörelse för arbetet vid krigspolisdetaljen, 1942-12-21; KrA: 
Adlercreutz: vol 28. B.11 Den militära polisen . 
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81 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. PM ang fältpolisutb under 1943. 1942-
10-24; KrA: Ainsp C (H): F I vol 5. Armeinspektionen till militär
befälhavarna m fl, 1942-11-11; KrA: Ainsp C (H): F I vol 11. Arme
inspektionen till militärbefälhavarna m fC 1943-03-20; 1943-07-15.

82 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. PM ang förläggningspla ts för fältpolis
utb, 1943-05-04.

83 PM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Kallelselista till sammanträde i
krigsorganisationskommitten, 1943-10-15; Plan för organisation av
fältpoliskomp, 1942-10-27 (med notering gjord efter 1943-10-15);
Stabschefssammanträdet den 5/11 1943; PM angående krigspolisen vid
armen, 1943-12-01; FM: Fst/-Säk (H): FIX f vol 4. PM ang förläggnings
plats för fältpolisutb, 1943-05-04 (pennanteckning); Försvarsstaben till
armeinspektionen, 1943-11-01.

84 KrA: Ainsp C (H): F I vol 11. Armeinspektionen till militärbefälhavarna
m fl, 1943-11-05; KrA: Ainsp C (H): F I vol 19. Armeinspektionen till
militärbefälhavarna rn fl, 1944-03-16; FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1.
Armeinspektionen till Lantförsvarets kommandoexpedition m fl, 1944-
04-13; 1944-08-25; VPM angående planläggningen av fältpolisens
fredsutb, 1944-11-10.

85 PM: Fst/Säk (H): F IX f vol 4. Skolkompaniet Leksand till
II . armefördelningen, 1942-03-13; KrA: Ainsp C (H): F I vol 5. Skol
kompaniet Hörby till V. milo, 1942-07-29; KrA: Ainsp C (H): F I val 11.
Armeinspektionen till VI . milo, 1943-05-10; m fl.

86 KrA: Ainsp C (H): F I val 11. Skolkompaniet Leksand till CA, 1943-05-
24. 

87 FM: Fst/Säk (H): F IX f vol 4. Försvarsstaben till armeinspektionen,
1943-07-05.

88 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Stabschefssammanträdet den 5/11 1943;
FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. Försvarsstaben till armeinspektionen,
1944-05-26; 1944-10-06.

89 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Armestaben till Lantförsvarets komman
doexpedition m fl, 1943-03-29;; FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. Arme
inspektionen till V. milo, 1942-12-03; Armeinspektionen till IV. milo,
1943-12-09.

90 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Försvarsstaben till skolkompaniet Lek
sand ang inspektion, 1943-11-24; Leche till inrikesavdelningen, 1944-
11-03; Eriksson, Erik: "Bt;_redskap som fältpolis 1942-1945" (författad
1986), Fältjägaren, nr 66, Ostersund, 1995 [Eriksson): s 106-108.

91 KrA: Adlercreutz: vol 28. B.11 Den militära polisen; Arbetaren, 1943-09-29.
92 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Försvarsstaben till armestaben, 1943-09-

29. 
93 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Försvarsstaben till armeinspektionen, 

1943-03-29; Krigspolistjänst. Föreläsnings-PM (Stenström), september 
1943; Försvarsstaben till armestaben, 1943-09-29. 

94 PM: Fst/Säk (H): FIX f val 1. VPM angående fältpolisförband, 1943-
10-13; KrA: Ast/O (H): F VII vol 23. Mobiliseringstabell F II :9a.

95 KrA: Ast/O (H): B II C II E II . Handlingar 1943 vol 7. Armestaben till 
Lantförsvarets kommandoexpedition, 1943-12-20; Handlingar 1945 vol 
4; Handlingar Organisationsavdelningen 1944 val 2, 1945 vol 8. 

96 FM: Fst/Säk (H): FIX f val 1. VPM angående fältpolisförband, 1943-
10-13; KrA: Ast/O (H): F VII vol 23. Mobiliseringstabell F II :96.
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97 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. PM ang förläggningsplats för fältpolis
utb, 1943-05-04: Armestabens organisationsavdelning till Stenström, 
1943-08-06. 

98 FM: Fst/Säk (H): F IX f vol 4. Försvarsstaben till militärområdena, 1944-
02-03; Försvarsstaben till armeinspektionen, 1944-03-09.

99 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. Armeinspektionen till III . milo, 1944-01-
26; Armeinspektionen till II . milo, 1944-05-23; Eriksson: s 108.

10° FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. Försvarsstaben till armeinspektionen,
1944-07-01; 1944-11-07; KrA: Ainsp C (H): F I vol 19. Armeinspektionen
till militärbefälhavarna m fl, 1944-03-16; 1944-07-05; 1944-11-17; KrA:
Ainsp C (H): F I vol 25. Armeinspektionen till militärbefälhavarna m fl,
1945-03-17; Armeinspektionen till V. milo m fl, 1945-04-28.

101 KrA: Ainsp C (H): F I vol 5. Chefen för Stockholms örlogsstation till
Ostkustens marindistrikt, 1942-03-04; CM till CA, 1942-03-07. FM: Fst/
Säk (H): FIX f vol 4. Armestaben till CM, 1942-03-09; Armeinspektionen
till CM, 1942-10-21, m fl.

102 KrA: Ainsp C (H): F I vol 25. Armeinspektionen till militärbefälhavarna,
1945-05-11; Armeinspektionen till souschefen för Lantförsvarets kom
mandoexpedition, 1945-05-16.

103 KrA: Ast/0 (H): D vol 5-6.
104 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. FördO XI . förd, 1943-03-20; PM ang verk

samheten under fördövn i norra Skåne, 1943-04-29; Krigsarkivet: Jämt
lands fältjägarregementes arkiv: Beredskapsförband 1939-1945. C I vol
34. FördO Il. förd, 1943-06-27.

105 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Anteckningar rörande förhållandena vid 
krigspolisen den 20/3 1943. 

106 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Försvarsstaben till CA, 1943-05-18. 
107 FM: Fst/Säk (H): F IX f vol 3. Armeinspektionen till militär

befälhavarna, 1943-06-08. 
108 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Stabschefssammanträdet den 5/11 1943; 

I nrikesavdelningen till sektion I ,  1944-11-03. 
109 KrA: Ast/0 (H): B II C II E IL Handlingar Organisationsavdelningen 

1944 vol 2. P 4 till III . milo, 1944-01-14; Krigsarkivet: Jämtlands 
fältjägar regementes arkiv (hemliga arkivet) [KrA: I 5 (H)]: 
II . bevakningsbatstaben. F vol 3. 22. fältpoliskomp till A 4, 1943-07-06. 

11° Krigsarkivet: Il. militärbefälsstabens arkiv (hemliga arkivet): B vol 5. 
Transumt av rapport till ch A 4 den 6/7 1943; Armehundskolan till kn 
Sture E Söderström, IL milo, 1943-07-14; Krigsarkivet: Norra skånska 
regementets arkiv [KrA: I 6]: Fältförband. E I vol 3. 21. fältpoliskomp 
till armehundväsendet, 1943-03-26; Veterinärintyg vid 21. fältpolis-
komp, 1943-03-25. 

111 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Försvarsstaben till ÖB, 1942-07-17. 
112 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 2. Sammanställning över yttranden ... , 1942-

07-10; Försvarsstaben till militärområdena, 1942-10-09; Försvarsstaben
till militärbefälhavarna, 1942-12-23; FM: Fst/Säk (H): F IX f vol 3. Skol
kompaniet Leksand till Stenström, 1943-09-22; KrA: I 6: Fältförband.
E I vol 3. 21. fältpoliskomp till södra armekåren, 1942-06-17.

113 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 2. I nstruktion för 25. fältpoliskomp, 1943-
08-02.

114 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Slutrapport 25. fältpoliskomp till V. milo, 
1943-09-14. 
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115 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. PM ang fältpolisverksamheten i Torne
dalen 1944, 1944-11-04. 

116 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. Leche till inrikesavdelningen, 1944-11-
03; PM ang fältpolisverksamheten i Tornedalen 1944, 1944-11-04. 

117 FM: Fst/Säk (H): F IX f vol 3. Landsfogden i Värmlands län till samt
liga polischefer, 1943-10-13; Landsfogdens promemoria för fältpolis
ens deltagande, 1943-10-13; Landsfogden till polischefen i V ärmlands 
län, 1943-12-15. 

118 Krigsarkivet: Skaraborgs regementes arkiv [KrA: P 4]: Fältförband 
1939-1945. BI vol 1. 23. fältpoliskompaniet. 

t19 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 3. PM ang fältpolisverksamheten i Torne
dalen 1944, 1944-11-04. 

12° Krigsarkivet: Svea livgardes arkiv: Vol 62-63. 28. fältpolispluton; 29. 
fältpolispluton; 30. fältpolispluton; KrA: I 5 (H): II . bevakningsbat
staben. F vol 3. 22. fältpoliskomp till fobef Kiruna, 1945-04-03; KrA: P 4: 
BI vol 1. 3. fältpoliskompaniet; 13. fältpoliskompaniet. 

121 KrA: Ast/O (H): D vol 6. 
122 KrA: I 6: Fältförband, E I vol 3. 1. fältpoliskompaniet kompa, 1944-07-

12. 
123 Eriksson: s 108-109; KrA: Ast/O (H): D vol 5-6. 
124 PM: Fst/Säk (H): FIX f vol 1. Försvarsstaben till III. milo, 1943-07-20; 

Försvarsstaben till V. milo, 1943-07-22; KrA: Ainsp C (H): F I vol 14. 
V. milo till armeinspektionen, 1943-08-11; KrA: Ast/O (H): D vol 6.

125 KrA: I 6: Fältförband. E I vol 3. 1. fältpoliskompaniet till I 12, 1945-08-
20; Ekholm, Curt: Balt- och tyskutlänmingen 1945-1946. Omständigheter
kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av
f d tyska krigsdeltagare. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1984
[Ekholm]: Del 1. s 44; Interneringsläger 1945. Backamo. Gnmnebo, Red:
Gunnar Smedmark. Kungl Bohusläns regementes historiekommitte,
Uddevalla, 1963 [I nterneringsläger]: s 358, bilaga 8.

126 KrA: Ast/O (H): D vol 5-6; Ekholm: Del 1. s 166, 171, 173. Del 2. s 74,
77, 200-218, 416; I nterneringsläger: s 87, 92,368, bilaga 6; Williams, Åke:
Krigsmäns erinran. Beredskapen 1939-1945. Göteborgs-Posten/Tre Böcker,
Göteborg, 1989: s 393-397.

127 Krigsarkivet: Beredskapsminnen från Andra världskriget. Vol 4a. C
E. Tage Danebro; Eriksson: s 109-115.

128 FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. PM ang utbildning i fred av fältpolis
personal, 1945-06-04.

129 FM: Fst/Säk (rI): FIX f vol 1. Armestaben till Konungen, 1947-04-08;
Kungligt brev, 1947-05-09; FM: Fst/Säk (H): FIX f vol 4. Försvarssta
ben till Konungen, 1945-09-29; PM ang utbildning av garnisons
kompaniet 1946-1947, 1946-09-17.

13
° Kungl Svea livgardes historia 1719-1976. Stockholm, 1976: s 46-47; Leche, 

Hakon: Det svenska kavalleriet. Ett truppslags 11utidshistoria och framtid. 
P A Norstedts & Söners Förlag, Stockholm, 1979: s 181, 183-184; Liv
lzusarema. Ett svenskt kavallaitegementes nutidshistoria. Red: Bengt 
Åhslund. Livregementets husarers historiekommitte, Karlsborg, 1986 
[Livhusarerna]: s 249-254. 

131 Livhusarerna: s 253-255. 
132 Schultz, Ronny: "Ett fall för MP", Armenytt, nr 3, 1994: s 18-19. 
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Farande i Västerled 

Svenska militära studieresor till utlandet 1945-1949 

Hans Zettermark 

Inledning 

Syfte 
Denna uppsats syftar till att söka utröna ett mörn"?ter i en del av 
det svenska försvarets utlandskontakter - nämligen s k studie
resor - under andra halvan av fyrtiotalet, de första efterkrigs
åren. Härvid finns tre delsyften. Dessa är att utröna vilka län
der som besöktes; vad som studerades; samt huruvida fördel
ningen av resmål och ämnen innebar någon förändring i förhål
lande till tidigare perioder av nittonhundratalet. 

Bakgrund 
Internationellt utbyte anses i många professioner vara eftersträ
vansvärt och meriterande. En resenär kan, förutom att ta del av 
ny kunskap och vidga sina vyer, tillföra sin organisation värde
fulla erfarenheter. Resenären kan i sin tur sprida kunskap och 
bidra till att skapa respekt för sitt land. Även inom det militära 
finns en tradition av fredstida kontakter med andra militära och 
militärt relaterade organisationer. Också det alliansfria Sverige 
har låtit officerare, civilmilitärer och civilanställda resa ut, samt 
tagit emot utländska militära besökare. Under 1990-talet har den 
svenska försvarsmaktens internationella verksamhet och kon
takter uppmärksammats, inte minst beroende på det svenska 
engagemanget i det forna Jugoslavien, men dylikt har således 
även förekommit under tidigare decennier.1 
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Frågan om svenska militära utlandskontakter aktualiserades 
i samband med den s k neutralitetspolitikkommissionens rap
port Om kriget kommit ... . 2 Där ägnades ett kapitel åt s k freds
mässiga kontakter med västmakterna. Dessa militära utlands
kontakter var av olika slag; bl a försvarsattacheerna spelade en 
viktig roll. Det konstaterades att under den period som kom
missionen behandlade åren 1949-69-förekom också ett " ... om
fattande besöksutbyte på skilda nivåer. Officerare och försvars
anställda tekniker företog ofta studie- och inköpsresor till ut
landet. Åtskilliga svenska officerare erhöll kvalificerad utbild
ning i andra länder och utländska officerare studerade vid mili
tära utbildningsanstalter i Sverige. Växeltjänstgöring mellan 
svenska och utländska officerare förekom i en inte obetydlig 
omfattning. Kontakter av detta slag skedde framför allt med 
Västeuropa och Nordamerika."3 Sverige behövde efter andra 
världskriget få del av krigserfarenheter och tekniska framsteg. 
Därför skickades officerare och tekniker utomlands för att i förs
ta hand studera "teknik, utbildning och organisation". De "i sär
klass mest populära resmålen" var USA och Storbritannien,4 

I detta avsnitt - liksom i resten av Om kriget kommit ... - framträ
der bilden av ett Sverige som militärt orienterat sig västerut och 
försöker att inte bli ifrånspnmget av den snabba utvecklingen.5 

Kommissionen behandlar inte tiden före 1949. Det är således 
intressant att få en överblick över hur det såg ut under de år 
som föregick den period som behandlas av kommissionen. Är 
det mönster som kommissionen beskriver något som fanns re
dan under mellankrigstiden, utvecklades det under andra 
världskriget, eller framträdde det efter kriget? Frågeställning
arna blir således: Till vilka länder reste representanter för det 
svenska försvaret under andra halvan av 1940-talet? Vad intres
serade man sig för i samband med dessa resor? samt: Var det 
några nya inslag i resemönstret? 

Varför studera studieresor? 
Studieresorna är en yttring av vart det är möjligt eller önskvärt 
att resa. De kan i viss mån sägas vara konjunkturbetonade -vissa 
länder är mer på modet än andra vid olika tider.6 Resandet ut
gör en återspegling av den tekniska, militära och politiska 
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världskartan samt svensk uppfattning av denna. Men resandet 
påverkar i sin tur de som reser och eventuellt också den organi
sation som resenärerna tillhör, samt mottagarna. Resandet hjäl
per alltså till att utforma världsbilden, inte bara i resenärens land 
och det besökta landet, utan kanske också hos andra länder. 
Attityder, likaväl som.kunskaper, kan överföras vid ett besöks
utbyte. Den som inte är med i ett utbyte kan dra slutsatsen att 
det finns allehanda dolda motiv, t ex politiska, bakom besök som 
kanske är av ren teknisk eller artighetskaraktär. Men även del
tagarna i ett besöksutbyte kan dra för stora växlar på detsamma. 

Om ett besöks- och kontaktmönster i västlig riktning etable
rades av det svenska försvaret före det kalla kriget, så kan det 
bidra till att förklara varför den svenska s k neutralitetspoliti
ken, alliansfriheten, innehöll ett starkt element av militär orien
tering västerut under det kalla kriget. Många kontakter med 
Norge och Danmark kan ha bidragit till att bana väg för tanken 
på ett skandinaviskt försvarsförbund. En stor resevolym till Stor
britannien och USA kan där ha väckt överdrivna förhoppningar 
om att Sverige skulle ansluta sig till Atlantpakten, senare Nato, 
och bidragit till besvikelse när så inte blev fallet. Sovjetunionen 
kan redan före femtiotalets inträde ha dragit slutsatsen att 
Sverige även på det militära planet i allt väsentligt var en del av 
västsidan, oaktat frånvaron av formell paktanslutning. 

Avgränsningar och överväganden 

Det föreliggande arbetet begränsas till att enbart behandla s k 
studieresor genomförda av försvarspersonal med sin dagliga 
gärning förlagd till Sverige. Således behandlas inte svenska mi-

. litära attacheers resor i eller rapportering från stationerings
landet. Utländska militärers besök i Sverige behandlas endast i 
en kort diskurs. Varken privata resor, idrottsutbyte, ryttar
tävlingar, örlogsbesök, marinens långresor eller militära skolors 
resor med elever och lärare omfattas. Inte heller återfinns här 
kuriruppdrag eller hemlig underrättelseverksamhet. Detta mo
tiveras både av material- och omfångsskäl. Uppsatsen skulle bli 
alltför omfattande. Material beträffande hemlig verksamhet är 
naturligt nog svåråtkomligt och det är svårt att veta om det är 
tillräckligt täckande. Volymen studieresor torde dock vara 
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dan att ett tydligt mönster kan identifieras ett mönster som är 
väl så intressant.7 

Resor företagna av såväl officerare som civila försvarsan
ställda ingår. Till försvaret i vidare bemärkelse räknas myndig
heter under försvarsdepartementet; förutom krigsmakten för
svarets forskningsanstalt (Foa), försvarsväsendets radioanstalt 
(FRA), arme-, marin- och flygförvaltningarna, krigsmateriel
verket, försvarets fabriksverk och fabriksstyrelse, samt civilför
svarsstyrelsen. Motivet är att dessa resenärer också arbetade på 
uppdrag av försvaret och att resultatet från resorna i någon form 
skulle komma försvaret till godo. 

Tidsmässigt omfattar undersökningen åren 1945-1949, en pe
riod som inleds med det andra världskrigets slutskede. Den ut
gör uppspelet till det kalla kriget. De säkerhetspolitiska mönst
ren har ännu inte cementerats. Perioden avslutas med under
tecknandet av Atlantpakten och bildandet av två tyska stater. 
År 1949 faller också tanken på ett nordiskt försvarsförbund. Så
ledes utgör detta år en naturlig slutpunkt för undersökningen. 
Den omfattar därmed en period som ansluter till den som un
dersökts av neutralitetspolitikkommissionen. 

Avsikten med uppsatsen är att utröna vart representanter för 
det svenska försvaret reste eller fick resa. Den går således inte 
närmare in på huruvida det fanns en diskrepans mellan svenska 
militärer och politiker om vart resorna skulle ställas. Således görs 
ingen utredning av eventuella avslagna reseansökningar. 

Detta arbete skall främst studera antalet resor. Således be
traktas ett resetillfälle omfattande exempelvis fyra personer som 
en resa; om den behandlas som ett ärende i den betydelsen att 
den beviljats i ett och samma beslut i konselj, eller att den har 
föranlett en gemensam rapport. Däremot kommer vissa resone
mang kring antalet resenärer att föras. 

Ett tvådagars studiebesök eller en ettårig kurs vid en militär 
högskola räknas båda som en resa. Dock kommer karaktären av 
resorna, bl a deras längd, att behandlas i texten. 

Slutligen hänför sig resan till det år då den påbörjades eller 
skulle påbörjas om inte annat anges. En resa som påbörjades 1949 
omfattas således av undersökningen även om den sträckte sig 
in på 1950. 
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Forskningsläget 

Någon samlad undersökning av svenska militära studieresors för
delning under 1940-talet har inte gjorts. Däremot har resor till Tysk
land före och under andra världskriget studerats. Militära utrikes
kontakter i allmänhet behandlas översiktligt i Om kriget kommit... 
för åren 1949-1969. I begreppet militära utlandskontakter inne
fattas då såväl attacheverksamhet, generalsbesök, studieresor, 
materielanskaffning, tekniskt samarbete och underrättelsesam
arbete. Endast ett par sidor ägnas dock åt studieresor.8 

Svenska militära relationer med utlandet har vidare under
sökts av Klaus-Richard Böhme. I Deutsch-Schwedische Militär
bezielrnngen 1918-1932 finns uppgifter om antalet utlands
kommenderingar för svenska officerare för åren 1919-1929, samt 
kommenderingar till krigförande stater under åren 1914-1918.9 

Samme författare har även närmare studerat svensk-tyska för
bindelser i Kontakter med en tänkbar angripare. Flygvapnet och 
"Luftwaffe" 1935-39. Där redovisas bl a flygvapnets utlands
kommenderingar åren 1937-1939. I båda dessa skrifter framträ
der Tyskland som mest besökta land.10 

Förbindelserna mellan Sverige och Tyskland är ämnet i Be
undran och fruktan Sverige inför Tyskland 1940-42 av Gunnar Rich
ardson.11 En tredjedel av denna bok ägnas åt svenska militära 
resor i Tyskland. Detta ämne behandlas även av Thomas Pers
son i Militära studieresor till Tyskland 1939-45.12 Militära studie
resor före första världskriget redovisas av Christian Sandahl i 
Att vidga sin militära blick. Svenska armeofficerares studieresor till 
Europa 1900-1914. Även under denna period var Tyskland det 
mest besökta landet. 13 

Frågan om svensk militär professionalism och utländskt in
flytande behandlas av Lars Nilehn i Vägen till erkännande. Mili
tär professionalisering och tillkomsten av en svensk sjökrigshögskola.14

Dessa ämnen är också föremål för studium av Gunnar Aselius i 
Militärattacheerna i S:t Petersburg. En undersökning av det svenska 
underriittelseväsendets professionalisering 1885-1917; samt i Jens 
Rydströms Tidens krav. Om militär professionalism i Sverige och Ryss
land 1884-1914.15 

Svenskt underrättelseväsende har avhandlats av Jan Ottos
son och Lars Magnusson i Hemliga makter Svensk underrättelse-
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tjänst från unionskrisen till det kalla kriget; samt i Wilhelm Carl
grens Svensk underrättelsetjänst 1939-1945. 16 Likaså finns en stat
lig utredning från 1976 betitlad Den militära underrättelsetjäns
ten.17 Försvarsattacheer diskuteras i en uppsats av Bengt Wall
roth, Uppföljning av försvarsattacheutredningen 1960.18 Vidare ut
gör attacherapportering underlag för ett antal uppsatser, en
skilda utredningar, författade vid Militärhögskolan.19 

Import av krigsmateriel har studerats av Ulf Olsson i Upp
rustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världskri
get. 20 I uppsatsen Uppbyggnaden av flygvapnets första radarsystem 
1944-1953, av Sven Scheiderbauer, avhandlas några specialfall 
av teknikimport, liksom i ett antal enskilda utredningar vid 
Militärhögskolan.21 WilhelmAgrell har skrivit om västsamarbete 
i Den stora lögnen samt i Alliansfrihet och atombomber.22 

Källorna 

I regel krävdes regeringens tillstånd vid utrikes tjänsteresor av 
försvarsanställda och sådana ärenden handlaäes av försvars
departementet och utrikesdepartementet gemensamt.23 Vidare 
utfärdades order om kommenderingar av försvarets komman
doexpedition (FKE), en militär enhet inom departementet, och 
förtecknades i s k tjänstemeddelanden. 

Ett tecken på undantag från denna praxis har återfunnits i 
UD:s arkiv. I ett konseljbeslut daterat den 16 januari 1948 be
myndigas chefen för Foa att själv beordra befattningshavare att 
resa till Norge, Danmark eller Finland då resa dit befinns "ound
gängligen erforderlig". 24 

I riksarkivet finns UD:s material rörande militära studier och 
anställningar utomlands ordnade efter land i 1920 års dossier
system, avhemligat fram till och med år 1952. Även besök i 
Sverige omfattas av ett antal volymer. Försvarsdepartementets 
konseljakter, liksom order från FKE och tjänstemeddelandena, 
är ordnade strikt kronologiskt. UD:s handlingar är ordnade även 
efter ämne och, i förekommande fall, efter "mål", dvs mottagar-. 
land för resan.25 Företrädesvis rör det sig om kopior av tillstånd 
till och bevillning av medel till utlandsresor. Besluten är tagna i 
konselj och utskrivna i försvarsdepartementet. Härtill kommer 
en del annan korrespondens, exempelvis inbjudningar till be-
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sök, viss rapportering från svenska beskickningar samt kopior 
av order om kommenderingar av officerare till utlandstjänst -
de senare således utfärdade av FKE. Här kan man i normalfallet 
inte se om en resa har ägt rum eller inte. Vad som alltid kan 
utläsas är "mållandet" där studierna bedrivits. Oftast anges ett 
syfte med resan mer eller mindre utförligt.26 

Ett problem är att det inte finns någon möjlighet att av ovan
stående handlingar utröna om en resa verkligen ägt rum. I skri
velsen Fst/U Nr 58:19 från försvarsstabens utrikesavdelning 
angående studieresor till utlandet-daterad den 15 oktober 1945, 
undertecknad av tf försvarsstabschefen C A Ehrensvärd och 
kontrasignerad av C H Juhlin-Dannfelt, chefen för försvarssta
bens sektion II - läggs en slags policy för militärt utlandsresande 
fast. Med referens till vikten av samordning mellan försvars
grenarna anbefalls det att " ... framställningar om resor till ut
landet - även sådana som i första hand avse anskaffningar, be
siktning och kontroll av beställningar o d, men vid vilka mili
tära eller tekniska studier jämväl kunna förenas - skola insän
das genom överbefälhavaren. 

Avskrifter av reserapporter - utom sådana speciella delar som 
omfatta besiktningsresultat o d utan allmänt intresse - insändes 
till överbefälhavaren. 

Vid Fst komma dessa ärenden inom sektion II under samråd 
med Regoff Forskn hos ÖB."27 

Den andra huvudtypen av källor utgörs således av rese
rapporter. Vad beträffar utsända från krigsmakten, materiel
förvaltningarna och Foa återfinns rapporter i arkivet från utrikes
avdelningen inom försvarsstabens sektion II (Fst/U, före den 1 
oktober 1942 underrättelseavdelningen, Fst/undavd) vilket ju 
kunde förväntas med hänsyn till ovannämnda skrivelse. Även i 
arkiven från armestabens underrättelseexpedition (Ast/ undexp) 
och flygs ta bens centralexpedition (FS / centralexp) finns rese
rapporter. Samtliga arkiv är för den aktuella perioden 
överförda till krigsarkivet.28 

Inga rapporter från FRA-resenärer finns i dessa arkiv, varför 
det kan förväntas att eventuella sådana står att finna i FRA:s 
arkiv. Likaledes kan materielförvaltningarnas och Foa:s arkiv 
innehålla reserapporter. Undersökningarna har dock koncentre
rats till krigsmaktens centrala arkiv. De rapporter som inkom-
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mit dit kan, med hänvisning till ovan citerade skrivelse, förvän
tas vara de av störst intresse. 

Det finns däremot inget entydigt mönster för vilka rapporter 
som gått till respektive försvarsgrensstab och/ eller till försvars
staben. Somliga rapporter har exempelvis insänts såväl till 
armestabens underrättelseexpedition, som till försvarsstabens 
utrikesavdelning. Långtifrån alla resor har dock avkastat någon 
centralt arkiverad rapport. Inte heller har beslut kunnat återfin
nas för alla resor från: vilka det arkiverats en rapport. I rappor
terna kan man självfallet se vart resan gick, oftast också syftet. I 
en del fall återges en reseinstruktion in extenso.

I syfte att ge en kompletterande bild och ge exempel på resor 
som inte omfattas av nämnda arkiv har även Nils Swedlunds 
dagboksanteckningar för de aktuella åren gåtts igenom. Han har 
noterat egna utlandsresor och besök han mottagit från utlandet 
under sin tid som chef för försvarsstabens sektion I, chef för 
Norrbottens regemente, samt som försvarsstabschef. Dessa finns 
också i krigsarkivet.29 

Även om inte alla beviljade resor genomförts och många ge
nomförda resor inte rapporterats, så torde de olika typerna av 
källor - förutsatt att de är någorlunda samstämmiga tillsam
mans kunna ge en god bild av åtminstone tyngdpunkten i det 
"öppna" resandet, geografiskt och ämnesmässigt, eftersom an
talet resetillstånd och rapporter är så stort. 

Arbetets disposition 

I det följande kommer först en bakgrund att ges i form av en 
kortare genomgång av hur det svenska militära utlandsresandet 
under nittonhundratalet fördelat sig på olika länder under tre 
perioder; före första världskriget, mellan världskrigen och un
der det andra världskriget. 

Därefter kommer resultatet av arkivundersökningen att re
dovisas för perioden 1945-1949, uppdelat på olika länder, med 
kommentarer angående vilka ämnen som studerats i de olika 
länderna. Detta utgör det omfångsrikaste kapitlet. 

Vidare görs en redogörelse för Nils Swedlunds reseverk
samhet utifrån hans dagboksnotiser. En kortfattat resonemang 
kring utländska besök i Sverige och ömsesidighet, reciprocitet, 
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kommer även att föras. Detta för att ge en viss relief och sam
manhang åt undersökningen. En kortare genomgång av svenska 
försvarsattacheers fördelning på länder görs också. 

Slutligen kommer resultaten att sammanfattas och diskute
ras. Vidare kommer en koppling att göras till neutralitetspolitik
kommissionens arbete samt till vidare forskningsmöjligheter. 

0 

Aterblick: Utlandsresor före 1945 

Förkrigstiden 
Svenska armeofficerare genomförde 408 studieresor under åren 
1900-1914. Av dem gick 159 till Tyskland, 58 till Österrike-Ung
ern, 51 till Frankrike, 34 till Danmark, ett tjugotal till vardera 
Belgien, Norge och Schweiz, samt ett tiotal till vardera Storbri
tannien, Italien, Nederländerna och Rumänien. Endast en offi
cer besökte ryska armen under perioden. Istället uppmuntra
des språkstudier i Ryssland.30 

Här ser vi en fördelning som förmodligen är en följd av såväl 
kulturellt inflytande och tradition (exempelvis Tyskland, Dan
mark), som stormaktsställning och roll som teknisk föregång
are (Tyskland, Frankrike och Österrike-Ungern). Anmärknings
värd är Storbritanniens ringa roll. Den kan, enligt Sandahl, bero 
på det begränsade anglo-sachsiska inflytandet. Dock bör note
ras att Sandahls undersökning omfattade endast armeofficera
res resor i Europa. Den brittiska armen var förmodligen inte så 
intressant som de andra europeiska stormakternas - vare sig 
beträffande teknik, taktik eller utbildningsfrågor. Storbritanniens 
relevanta krigserfarenheter var vid denna tid främst utomeuro
peiska och man hade ett yrkesförsvar, till skillnad både från de 
andra stormakterna och Sverige.31 

Första världskriget 

Under första världskriget fördelade sig kommenderingarna av 
svenska armeofficerare till de krigförande staterna ojämnt. Av 
165 kommenderingar gick den övervägande delen, 158, till cen
tralmakterna - 84 till Tyskland, 64 till Österrike-Ungern, åtta 
till Bulgarien och två till Turkiet. Till ententemakterna kommen-
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derades svenska officerare sju gånger - fyra gånger till Frank
rike, två till England och en till Belgien.32 Att resandet till enten
ten i det närmaste upphörde kan förklaras av praktiska svårig
heter att resa förbi avspärrningar, men också av en mer restrik
tiv inställning till utländska besökare där, än i Tyskland och 
Österrike-Ungern. 

Mellankrigstiden 
Efter det första världskriget förändras mönstret då Österrike
Ungern sönderfaller i ett antal mindre stater och Tyskland är 
besegrat. Vidare gör Frankrike och Italien medvetna försök att 
genom inbjudningar vinna den allmänt tyskvänliga svenska of
ficerskåren för sin sak. Tyskarna oroas av dessa strävanden, 
framför allt de franska. Vid mitten av tjugotalet sker en omsväng
ning: För åren 1925-1929 tredubblas antalet kommenderingar 
till Tyskland, medan antalet till Frankrike och Italien halveras, 
jämfört med åren 1919-1924. Kommenderingarna till Storbritan
nien är jämnt fördelade mellan de båda perioderna. Av totalt 
520 utlandskommenderingar av svenska armeofficerare under 
åren 1919-1929 gick 151 till Frankrike, 87 till Tyskland, 48 till 
Italien, 42 till Storbritannien och endast tio till USA.33 

För att få en uppfattning om fördelningen av det militära 
utlandsresandet under hela mellankrigstiden har UD:s arkiv 
begagnats.34 Antal ärenden för resp land anges i tabellen nedan. 
Antalet resenärer är större. 

Tabell 1: Antalet reseärenden i UD:s arkiv för mellankrigstiden 

Belgien 33 Kanada 1 Sovjetunionen 5 
Chile 1 Lettland 11 Spanien 6 
Danmark 75 Litauen 4 Storbritannien 155 
Estland 20 Nederländerna 49 Tyskland 366 
Finland 110 Norge 61 Tjeckoslovakien 43 
Frankrike 157 Polen 25 Ungern 21 
Italien 73 Rumänien 1 USA 38 
Japan 2 Schweiz 34 

Kiilla: UD 1920, P 70, vol 871-881. 

Anm: Periodiseringen har här gjorts delvis funktionell i stället för strikt årtalsmässig. 
Startåret är 1920. Slutår för mellankrigstiden beror för respektive land på när det 
drogs in i kriget, ockuperades eller upphörde att existera som självständig stat. 
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Finland blev ett av de stora resmålen från år 1924 fram till vinter
krigets utbrott. Ungefär hälften av resetillstånden till Norge rör 
den andra halvan av trettiotalet. Två tredjedelar av resorna till 
Storbritannien ägde rum under trettiotalet. 

Resandet till Tyskland fortsatte att intensifieras under tret
tiotalet. 73 ärenden kommer från åren 1920-28; 109 från åren 
1929-34; 95 från åren 1935-37 och hela 72 bara från december 
1937 till maj 1939, samt sjutton därefter fram till krigsutbrottet i 
september. Antalet reseärenden för Frankrike är ungefär jämnt 
fördelade mellan tjugo- och trettiotal. 

Blott två ärenden gav upphov till resetillstånd till Sovjet
unionen. I en skriftväxling mellan UD och legationen i Moskva, 
om det olämpliga i att låta en viss svensk sjöofficer besöka 
Moskva, förekommer vidare en referens till att en svensk bedri
vit språkstudier i Sovjet. 

Sammanfattningsvis ser vi här att Tyskland trots utgången 
av första världskriget behöll positionen som mest besökta land. 
Storbritannien, "Brittiska Riket", som var ett blygsamt resmål 
före och under första världskriget, blev under mellankrigstiden 
högintressant såsom stormakt och segrarmakt. Frankrike var 
fortfarande en stormakt och ett stort resmål, särskilt till en bör
jan. Habsburgimperiet hade upphört att existera men dess tre hu
vudsakliga efterträdarstater i det gamla kärnlandet - Österrike, 
Ungern och T jeckoslovakien - fick tillsammans motta ett antal 
besök som endast överträffas av Tyskland, Frankrike, Storbritan
nien samt nykomlingen Finland. Detta återspeglar väl det politiska 
intresse som Sverige ägnade Finland under mellankrigstiden. 
Noteras kan att USA inte tillhörde de tio mest besökta länderna. 

Takten i det svenska utlandsresandet ökade under trettiota
let, när kriget började närma sig. Denna ökning var dock inte 
likformig till alla resmål. Den härrörde sig främst till Tyskland 

en ökning som började redan under tjugotalet och Storbri
tannien, samt Sveriges tre nordiska grannländer. Dessa stater 
utgjorde också för perioden totalt fem av de sju största resmålen. 

Den omfattande reseverksamheten till Tyskland kan inte bara 
bero på begeistring för Tyskland och på det tyska kulturella in
flytandet i Sverige. Tyskland visade också öppenhet och intresse 
för Sverige.35 Vidare var Tyskland en potentiell motståndare, 
varför underrättelseinhämtning var av intresse.36 
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Andra världskriget 
För att få en bild av mängden och fördelningen av svenska mili
tära studieresor har reseärenden i UD.:s arkiv samt reserapporter 
arkiverade i de militära stabernas arkiv gåtts igenom.37 

Tabell 2: Reseärenden i UD:s arkiv samt reserapporter i försvarssta
bens samt armestabens arkiv från andra världskrigets början till och 
med 1944 års utgång 

Reseärenden Rapporter Fst Rapporter Ast 

Belgien 1 
Danmark 22 6 
Finland 70 42 14 
Frankrike 2 
Italien 10 1 
Nederländerna 5 
Norge 
Schweiz 36 1 
Slovakien 1 
Sovjetunionen (1) 
Storbritannien 23 5 1 
Tjeckoslovakien 6 1 
Tyskland 63 22 9 
Ungern 2 
USA 6 

Källor: UD 1920, P 70, vol 871-881; Fst/ undavd, E III:1-18; Fst/U, E III:1-18; 
Ast /undexp, E II (Ö, H). 
Anm: 

1) I Tyskland innefattas av Tyskland ockuperade områden i Polen och Vit
ryssland, det s.k. generalguvernementet. Tjeckoslovakien existerade inte
som självständig stat utan var en del av Tyskland - "protektoratet Böhmen
Mähren".
2) Reserapporten från Sovjet är skriven av kapten Stig Wennerström 1941
under hans tjänstgöring vid den svenska beskickningen.

Till Danmark fortsatte resandet även efter den 9 april 1940 fram 
till mitten av 1943; tyskarna övertog styret i slutet av augusti. 
Till Finland upprätthölls en hög resefrekvens med ett trettiotal 
ärenden från vinterkrigets utbrott till utgången av 1941, samt 
ett fyrtiotal för perioden 1942-1944. Norge utgick som resmål i 
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och med den tyska ockupationen. Möjligheterna att resa från 
Sverige till Storbritannien beskars kraftigt i och med den tyska 
inringningen. Inga akter har återfunnits i UD:s arkiv angående 
militära studieresor till USA under dessa år. 

Schweiz med dess neutrala status fick ökad vikt som resmål 
under kriget. Att notera är att de tyskockuperade Nederländerna 
och Belgien figurerar som resmål till och med 1941, liksom Frank
rike under Vichytiden. Det ockuperade T jeckoslovakien -
protektoratet Böhmen-Mähr.en - besöktes fram till 1942. Staten 
Slovakien besöktes 1942. Från och med andra halvåret 1941, efter 
Ungerns krigsinträde på tysk sida, finns inga reseärenden för 
det landet. 

Från Böhmen-Mähren finns en reserapport som rör ett besök 
vid Skodaverken i december 1941 och som rekommenderar an
skaffning av stridsvagnar därifrån framför svenskbyggda. Några 
reserapporter har återfunnits från "generalguvernementet Po
len". I oktober 1941 hade generalfältläkaren studerat krigssjuk
vårdsstjänst i såväl generalguvernementet som i Smolensk, dvs 
Vitryssland. Även fångtjänst avhandlades. En annan svensk lä
kare besökte ett krigssjukhus i Krakow sommaren 1942. I februari 
1944 besökte en svensk ryttmästare tyska kavalleriförband i 
Tyskland och Polen. Han skrev en rapport med övervägande 
positiva intryck.38

Reserapporterna, fastän betydligt färre, stödjer och komplet
terar den bild som fås ur UD:s arkiv: Finland och Tyskland -
med ockuperade länder och områden förblev de stora resmålen 
under andra världskriget. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det svenska 
försvaret upprätthöll resekontakter med Tyskland fram till och 
med det sista krigsåret. Vidare fortsatte man att resa till vissa av 
Tyskland härtagna länder (Danmark, Belgien, Nederländerna, 
Tjeckoslovakien), samt några av Tysklands allierade (Italien, 
Slovakien) under den första halvan av kriget. Till det tysk
ockuperade Norge förekom inga studieresor, inte heller till Sov
jetunionen och sovjetockuperade områden. Resande till Schweiz 
och Storbritannien fortsatte under kriget. Mest markant är den 
stora ökningen av resor till Finland som når upp till samma nivå 
som antalet resor till Tyskland. 
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Att svenskarna reste mer till Tyskland, än till Storbritannien 
och USA, kan inte enbart förklaras med beundran eller intresse 
för just Tyskland. Det var i praktiken svårare att resa till de al
lierade - annat än på lejdbåtar eller kurirflygningar. Vidare var 
ju Tyskland, liksom under de sista mellankrigsåren, en potenti
ell angripare och således av intresse. Tyskarna var därtill under 
den första halvan av kriget intresserade av att visa upp sina fram
gångar.39 

Studieresor 1945-1949 

I detta kapitel görs en genomgång land för land av antalet rese
ärenden, vad som avsågs studeras, samt vad som i reserapporter
na kan utläsas om vad som verkligen studerats. Ordningsfölj
den är i stort sett den som ])D:s arkiv följer, dvs en form av geo
grafisk närhetsprincip som börjar med våra nordiska grannlän
der och slutar med utomeuropeiska resmål. Inledningsvis redo
visas dock i tabellform antalet reseärenden och antalet resenä-
rer som dessa omfattar, liksom antalet reserapporter i försvars-
stabens, armestabens och flygstabens arkiv.40 

Tabell 3: Reseärenden, resenärer och reserapporter för åren 1945-1949 
Rese- Resenärer Rapporter 
ärenden Fst Ast FS 

Belgien 8 12 2 1 
Källor: UD 1920, P 70, 
vol 871-881; Fst/U, 

Br. Östafrika 1 1 ser E III:1-28; 
Danmark 50 91 6 1 A�t/undexp, ser E II 
Finland 10 16 1 1 (O,H); 
Frankrike 30 57 4 4 

FS/centralexp, 
ser E 4. 

Italien 3 4 

Kanada 4 5 Anm: 1) Sex av Tysk-
Nederl. 17 23 1 

landsärendena rör 
besök vid de ameri-

Norge 54 133 11 7 1 kanska styrkorna, 
Polen 1 två vid de brittiska 
Schweiz 39 64 8 1 och två vid norska 
Sovjet 2 1 

trupper i Tyskland. 
2) Ett dussin av rese-

Storbrit. 94 184 31 10 10 rapporterna från 
Tjeckosl. 6 7 2 1 USA i försvarssta-
Tyskland 13 25 4 1 

bens arkiv kommer 
från samma resa. 

USA 34 54 21 5 6 Se kapitel 3.13. 
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Danmark 

Till Danmark kom resandet igång redan på sommaren 1945. Ett 
dussin ärenden finns för år 1945 och ett fyrtiotal för 1946-49, 
relativt jämnt fördelade.41 

Under år 1945 besöktes bland annat tyskbyggda befästningar, 
anläggningar och materiel. Således beviljades artilleriinspektören 
tillstånd att studera före detta tyska befästningsverk i augusti 
1945.42 Två överstelöjtnanter ur kustartilleriet studerade tyska 
kustförsvarsanläggningar på Jylland i september 1945. Detta be
sök resulterade i en omfattande och utförlig rapport.43 Nils 
Swedlund, sektionschef vid försvarsstaben samt sedermera för
svarsstabschef och överbefälhavare, reste till militära anlägg
ningar m m som danska krigsministeriets gäst i oktober 1945.44 

Tre svenska officerare studerade min- och sprängtjänst, samt 
organisation och materiel för minröjning redan i juli 1945, medan 
en officer samma månad studerade ammunition och sprängme
del samt explosionsolyckor.45 Under vintern 1945-46 ådrog sig 
minsvepningsarbeten och -materiel till sjöss intresse.46 

Civilförsvars-, medicin- och hemvärnsfrågor samt kongres
ser föranledde några ärenden vardera. Ett halvdussin resetill
stånd gäller resor av personal ur fälttygkåren och armeförvalt
ningen för att studera vapen och ammunition såsom granatkas
tare, gevärsgranater, kulsprutor och en "miniatyrkanon". Per
sonal ur marinförvaltningen skulle studera framför allt torped
materiel, men även f d tyska torpedbåtar.47 

Av visst intresse ur underrättelseperspektiv torde vara de 
resor som företogs av personal ur FRA under åren 1948 och 1949. 
Under 1948 kommenderades förste radiokontrollören Bondeson 
att "fullgöra vissa tjänstegöromål" under högst tio dagar. Två 
man kommenderades att "fullgöra vissa tjänsteuppdrag" under 
högst en månads tid. Året därpå kommenderades Bondeson till 
Danmark för högst en månad, samt inte mindre än elva man ur 
FRA för en tid av högst tre månader, alla för att" ombesörja vissa 
tjänsteuppdrag" .48 

Vad rörde det sig om för tjänsteuppdrag? Enligt neutralitets
politikkommissionen lade den svenska utbildningen av danska 
och norska förband i slutet av kriget " ... grunden till ett nära 
samarbete på signalspaningsområdet. Under slutet av 1940-ta-
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let utbildade FRA norrmän och danskar i inhämtning, krypto
forcering, signalspaningsteknik och trafikbearbetning mot att 
man från dem fick tillvaratagen tysk sambandsmateriel. Norr
män och danskar besökte FRA, medan personal från FRA tjänst
gjorde på spaningsstationer i Danmark och Norge. 1149 Det tycks 
således röra sig om denna form av utbyte, även efter det att tan
ken på ett nordiskt försvarsförbund fallit i januari-februari 1949. 

Norge 

Resandet till Norge hade ungefär samma omfattning och inrikt
ning under den studerade perioden som det till Danmark. Ären
dena i UD:s arkiv är fördelade på dryga dussinet per år för pe
rioden 1946-49, dock finns endast två för år 1945.50 

I Norge studerades efterlämnade tyska befästningar, mine
ringar och annan materiel. Bombröjning och gammal tysk ma
teriel fortsatte vara av intresse under hela perioden. Redan från 
år 1946 började norskägd materiel, inköpt från England och USA, 
att föranleda svenskt resande. Flygfältsbelysning, flygplan 
(Catalina), samt ubåts- och torpedmateriel studerades. Engelsk
byggd radarmateriel inköptes under 1948 och föranledde resor 
både för undersökning, instruktörskurs och övervakning av 
emballering och ilastning för hemtransport.51 

Bland reserapporterna behandlar två tyska luftförsvars
anläggningar, medan en rör tysk centralinstrumentering för eld
ledning av luftvärn som skulle lånas ut till Sverige. Ytterligare 
en rapport rör det norska luftförsvaret, nämligen den från 
generalmajoren Axel Ljungdahls, chefen 3. flygeskadern, besök 
år 1947.52 

En rapport är från en genomgången vinterutbildning i Norge. 
Detta är den enda rapport som inte hemligstämplats. En annan 
rapport behandlar ett besök vid norska pansarskolan.53 Vidare 
beskriver tre rapporter tyskbyggt kustartilleri med befästningar. 
Dessa ger tillsammans en detaljerad bild av de tyska kust
befästningarna och deras materiel.54 En av dessa och ytterligare 
två rapporter behandlar ubåtsbunkrar.55 Flygplatsbelysning och 
verkskydd (civilförsvar) återfinns i varsin rapport.56 

En löjtnant, som även studerat sprängtjänst i Danmark, skrev 
en mycket utförlig rapport från ett tiodagars besök i Norge som 
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både behandlar utläggning och röjning av tyska mineringar på 
land. Organisations- och materielfrågor studerades också.57 

En rapport om "iakttagelser vid transitering av brittiska trup
per" från Nordnorge, genom Sverige, till Sydnorge finns också i 
försvarsstabens arkiv. Författaren är inte nådig i sina omdömen 
om de brittiska soldaterna.58 

En intressant rapport är författad av kaptenen Löwenhielm 
som i juli och augusti 1948 gjorde fyra tvådagars resor till Norge. 
Fem före detta högre tyska officerare en viceamiral, tre gene
ralmajorer och en överste - var under en månads tid inkvarte
rade på ett hotell och studerade, på norskt uppdrag och under 
norsk ledning, ryska angreppsmöjligheter i norr och försvaret 
av Skandinavien. Tyskarnas uppdrag var att bidra med taktiska 
och tekniska erfarenheter av striderna mot Sovjetunionen, tänk
bara ryska uppmarschområden vid ett anfall mot Nordskan
dinavien, ryska strategiska möjligheter och tänkbara ryska 
operationsplaner, samt riktlinjer för försvarets ordnande. 

Bilagd Löwenhielms rapport är de dokument som den tyska 
gruppen producerade i detta ärende. Löwenhielm framhöll själv 
att tyskarna betonat vikten och önskvärdheten av ett samord
nat norskt-svenskt försvar. Han skriver vidare att han till den 
norske överste som övervakade tyskarnas arbete överlämnat en 
svensk studie om ryska angreppslinjer i övre Norrland. Han 
uppträdde som norsk officer på norsk begäran.59 

Vad var nu detta för hemlighetsmakeri och utlämnande av 
förmodligen hemlig svensk information? Kanske finns förkla
ringen i uppspelet till de skandinaviska försvarsförbundsför
handlingarna. I slutet av september 1948 företog Nils Swedlund 
en resa i Jämtland, Tröndelag och Dalarna med en svensk-norsk 
officers grupp för "gemensamt studium av gränsförhållanden". 
Det var en "givande resa i svensk regi". I mitten av oktober 
konstituerades den s k  skandinaviska försvarskommitten för att 
utreda ett eventuellt svenskt-norskt-danskt försvarsförbund. 
Nils Swedlund var svensk militärdelegat och noterade i sin dag
bok "Utredningsarbetet påbörjat utan regeringsinitiativ av [nor
ske försvarsstabschefen] 0 Berg och mig. Detta konfirmerat av 
svenska regeringen i juli . .. " .60 

Slutligen så till FRA:s resenärer: År 1948 kommenderades 
enligt UD:s arkiv fyra man och 1949 sex man till Norge för "vissa 
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tjänsteuppdrag11 om högst tre månader vardera. Dessa resor har, 
i likhet med de till Danmark, inte avkastat några rapporter i de 
här undersökta arkiven. Även kommenderingarna till Norge 
fortsatte under 1949 sedan försvarsförbundsförhandlingarna 
brutit samman.61 

Finland 

Finland som under mellankrigstiden och under andra världs
kriget varit ett så stort besöksmål, betydligt större än både Norge 
och Danmark, försvinner i det närmaste ur handlingarna.62 

Enligt UD:s arkiv studerades bl a 11viss flygmateriel11

, om
ställning av finska försvarsmaktens fabriker till civil produk
tion, invalidvård och avmagnetiseringsstationer för fartyg. Vi
dare överlades om planläggning av distribution och användning 
av livsmedel ur svenska armens förråd. Den finska försvarsmakt
ens underhållsofficersskola besöktes av den svenske general
intendenten och chefen för sjökarteverket deltog i det finska fyr
och lotsväsendets 250-årsjubileum samt besökte vissa av dess 
anläggningar. Chefen för Armehundskolan bedrev "vissa stu
dier" under en vecka år 1946 och en armeofficer ur fälttygkåren 

· från krigsmaterielverket deltog under några dagar 1947 i "vissa
försök med minor". Slutligen förhandlade en delegation ur för
svarets fabriksstyrelse om inköp av maskiner för automat
laddning av pistolammunition.63

Den ena reserapporten rör en resa i februari 1945 då Finland
inte längre är krigförande. Vid det besöket, som varade i tio
dagar, studerades frågor rörande gas, rök, krut, sprängämnen,
pansarförstöring och teknisk forskning. Den andra rör ett besök
av en läkare och handlar om registrering av sårade och stupade
i krig.64 

Att resandet till Finland avtog så drastiskt kan bero på flera
anledningar; exempelvis att man från sovjetisk sida inte öns
kade alltför täta kontakter mellan Finland och Sverige, och/el
ler att det från finskt och svenskt politiskt håll bedömdes som
alltför känsligt. Det kan också komma sig av att det svenska för
svaret nu koncentrerade sig på kontakterna i västerled eller på
att man inte riktigt litade på att eventuell förtrolig information
inte fördes vidare från Finland till Sovjet.65 
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Storbritannien 

Medan det finns ett halvdussin reseärenden i UD:s arkiv för år 
1945 respektive 1946, var frekvensen ca fyra gånger så hög un
der åren 1948 och 1949, med tjugofem per år. Antalet resenärer 
var också det högsta beroende på att ett antal kurser i Storbri
tannien tog emot flera svenskar åt gången. Några rapporter finns 
i både flygstabens och försvarsstabens arkiv. Reserapporterna 
är relativt jämnt fördelade över tiden.66 

Naturligt nog rörde en hel del av resorna flyg och luftför
svar. Det var under denna period som jetflygplanen började in
troduceras och det första jetflygplanet i svensk tjänst blev det 
brittiska De Havilland Vampire. Ett studium av UD:s arkiv ger 
vid handen att man köpte in sikten och raketer till flygplan samt 
förhandlade om leverans av reservdelar. Vidare studerades 
bland annat utrustning för släckning av flygplansbränder, 
flygplatsers anläggning och utförande, elutrustning och mark
organisation, luftvärn och luftbevakning, banröjning, flyg
drivmedelsfrågor, organisation och utbildning, luftnavigation, 
radarteknik, aerodynamik, flygunderstöd till marktrupp och 
allmänna luftförsvarsproblem. 67 

Inte bara flyg- och luftförsvarsfrågor blev föremål för studie
resor. Flytande bränslen och raketteknik studerades, liksom ra
dar- och eldledningsmateriel för artilleriet samt civilförsvars
frågor. Även marinen och marinförvaltningen sände personal 
till Storbritannien.68 

Studier av kärnfysik föranledde ett antal resor av Foa-fors
kare, maskeringsteknik en. FRA figurerar endast i ett ärende, i 
samband med att två man reste till Storbritannien på två veckor 
för "vissa studier m m".69 

Den stora tyngdpunkten i resandet låg, jämte studier av luft
försvarsfrågor och radarteknik, i allmänhet på svenska officera
res deltagande i utbildning - i och för sig ofta inom just dessa 
områden. Inte mindre än tjugofem ärenden rör svenska officera
res civilmilitärers eller civilanställdas deltagande som elever i 
kurser anordnade i Storbritannien. Dessa kurser kunde vara allti
från tre veckor upp till elva månader. Teleteknik och radartjänst, 
ammunitionstjänst, ubåtsjakt, fartygsartilleri- och torpedtjänst, 
flygnavigation och flygunderstöd var inriktningarna på kur-
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serna. Redan åren 1945-46 gick en svensk flygvapenkapten på 
RAF Staff College. Men även armepersonal genomgick kurser vid 
artilleriskjutskolan, luftvärnsskjutskolan, pansartruppskolan, 
fallskärmsjägarskolan och vid brittiska krigshögskolan. Sam
manlagt rör det sig om minst ett sextiotal befattningshavare som 
på så vis fick utbildning i Storbritannien under andra halvan av 
fyrtiotalet.70 

Reserapporterna tecknar bilden av att de svenska eleverna 
fick vara med på samma villkor som andra länders elever och 
att de räknades till "allied officers", i alla fall under tiden fram 
till Natos bildande. I rapporten från 3. flygeskaderns övnings
flygning till England i juni 1948 redogör Axel Ljungdahl för sam
tal han har haft med flygrnarskalken Tedder. Denne uppges ha 
framfört att om Sverige fortsatte att "högt kungöra sin önskan 
att stå ensam" så skulle det bli "mycket svårt att tillmötesgå" 
svenska önskemål om materiel. Vidare hade man inom RAF fullt 
klart för sig "hur Ni är, och var vi har Er", men "högre instans" 
skulle sätta stopp. Tedder skall även ha pekat på att Sverige löpte 
stor risk att dras in i ett eventuellt stormaktskrig. Den brittiske 
flygministern Henderson skall, vid samtal med Ljungdahl, ha 
sagt att det inte var befolkningens [västvänliga?] känslor som 
betydde något, "utan den politik landet för" .71 Är detta förtäckta 
brittiska försök att påverka Sverige - eller en tolkning som pas
sade Ljungdahl att föra vidare inom Sverige? Tänkbart är att 
britterna yttrade mer öppet till Ljungdahl som bl a fått viss 
utbildning och tjänstgjort vid RAF, samt varit attache i London 
på mitten av trettiotalet.72 Vidare hade han studerat radarfrågor 
i Storbritannien på hösten 1941.73 

Resandet till Storbritannien hade utvecklats stort till både 
omfattning och innehåll under åren närmast efter kriget. En pro
cess vars grund tycks ha lagts under slutet av kriget. Utbytet 
skulle fortsätta även under femtiotalet. Trots att Sverige inte 
skrev under Atlantpakten hade man, bland annat genom utbild
ning och materielköp, militärt knutit sig närmare Storbritannien 
än någonsin förut. 

171 



Nederländerna och Belgien 
Nederländerna omfattas av sjutton ärenden, varav tretton från 
år 1948. Det rör sig i sju av fallen om studier av radar, teletek
nisk materiel, eldledningsinstrument och optiska instrument, bl 
a på Philips. Även ubåtshydraulik och jonkällor studerades. Två 
man från FRA bedrev vissa marina studier i en vecka under 1948. 
Byråchefen SÅ Rossby från FRA bedrev "vissa studier" i sam
band med en två veckors resa, som även förde honom till Frank
rike. Rossby återkom på "särskilt uppdrag" under en resa som 
även omfattade Schweiz, Frankrike och den amerikanska zonen 
i Tyskland. Vidare demonstrerades en svensk kulsprutepistol, 
samt en kongress rörande reologi och en konferens om elektron
mikroskop besöktes. Slutligen besiktigades "viss beställd motor
materiel". Den enda reserapporten i något av de undersökta ar
kiven är från september 1948 och handlar om fotografisk- och 
radarutrustning.74 

Inte heller Belgien utgör något stort resmål under perioden. 
UD:s arkiv innehåller åtta ärenden. Tre besök avsåg studier av 
eldhandvapen och tillverkning vid vapentillverkaren F.N. i 
Liege. Två ärenden härrör sig från den s k dvilförsvarsutred
ningens studier av luftskydd och civilförsvarsfrågor. En resa som 
också gick till Frankrike och Tyskland gällde att bl a att slutföra 
inköp av fordonsmateriel. Vid en resa studerades modifiering 
av en radiostation åt flygvapnet. Slutligen instruerades år 1949 
chefen för underrättelsebyrån vid försvarsstabens utrikes
avdelning, majoren Smedmark, att "ta kontakt med motsvarande 
organisation" .75 Fordonsinköpsresan samt en av resorna till F.N. 
har resulterat i varsin rapport.76 

Schweiz 
Antalet reseärenden som berör Schweiz är trettionio, med en 
svag övervikt mot slutet av perioden. Det finns åtta reserapporter 
för perioden i försvarsstabens arkiv och en i flygstabens.77 

Atminstone tolv av resorna handlade om vapen och ammu
nitionsärenden. Det rörde sig till exempel om provskjutning och 
leveranskontroll av beställda kulsprutor, studier av tillverkning 
av 20 mm automatkanon m/ 47 och 20 mm brandgranater, samt 
diskussioner om olika typer av tändrör. 78 
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Luftförsvars-, flyg- och framdrivningsfrågor figurerar i minst 
åtta ärenden. Bland annat studerades flygsäkerhetstjänst och 
flygfältsfrågor, samt luftförsvar i allmänhet och tyska jet- och 
raketflygplan och -motorer. Sjukvård och civilförsvar förekom
mer i två fall liksom karteringsfrågor. Byråchefen Rossby från 
FRA passerade, som nämnts ovan, Schweiz på sin fyraveckors 
resa år 1949 som även gick till amerikanska zonen, Nederlän
derna och Frankrike .79 

Reserapporterna handlar om studier av det militära luftför
svaret, den tyska jetmotorn Jumo 004, eldhandvapen och luft
värn, de tyska flygplanen Me 262 och Me 163 (jet- resp raket
drivna), konstruktion och tillverkning av eldvapen för flygplan, 
förrådsfrågor, signaltjänst och -teknik, erfarenheter rörande re
peti tionsövningar, samt luftvärnsraketer och luftförsvars
utbildning.80 

Tyskland 
De svenska militära studieresorna till Tyskland upphörde näs
tan helt efter det andra världskriget. Landet hade förlorat kri
get, var ockuperat och fick inte ha någon egen krigsmakt. Inget 
reseärende är från år 1945 och nästan hälften, sex st, från 1949. 
Alla resorna skedde till någon av de tre västzonerna - det som 
1949 blev Västtyskland.81 Ytterligare resor till ockupations
trupperna i västra Tyskland finns upptagna under resp ockupa
tionsmakt. 

Ärendena i UD:s arkiv rör sig mestadels om besök vid 
ockupationsmakternas trupper, anläggningar och överskotts
depåer. Utbjuden och inköpt materiel (flygplan typ Mustang, 
radar och fordon) besiktigades. Två man följde en brobyggnads
kurs vid brittiska ingenjörsförband 1947 och chefen för försvars
stabens kommunikationsavdelning studerade militär transport
organisation samma år. Två man tjänstgjorde resp följde öv
ningar någon vecka vid norska förband i den brittiska zonen 
under 1949. I februari 1946 besökte efter inbjudan en svensk 
sexmannadelegation under ledning av generallöjtnant Douglas 
amerikanska anläggningar, trupper och högkvarter i Tyskland. 
I april 1949 följde tre officerare, bl a ställföreträdande chefen för 
IIL militärområdet, amerikanska fälttjänstövningar.82 
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Inte bara officerare reste till det ockuperade västra Tyskland. 
Generalläkaren studerade 1946 hälso- och sjukvård i den ameri
kanska zonen. Vid två tillfällen under 1949 fick Foa-represen
tanter undersöka "vissa förhållanden rörande raketvapen" i 
Hamburg samt delta i konferens och besöka vetenskapliga la
boratorier. Byråchefen Rossby från FRA passerade samma år på 
sin tidigare nämnda fyra veckors resa.83 

I försvarsstabens arkiv finns f,yra reserapporter för denna tid. 
De behandlar ett besök vid franska förband, "studium av viss 
optisk materiel m m", skyddsrum samt besök vid amerikanska 
fälttjänstövningar i september 1949. I armestabens arkiv finns 
den ovannämnda rapporten samt ytterligare en från besök på 
franska förband och skolor. Vidare finns en rapport från den ovan 
nämnda brobyggnadskursen. 84 

Således finner vi föga förvånande att Tyskland inte längre i 
sig utgör ett resmål och att intresset för de västliga segrarmakte
rna också avspeglar sig i det lilla som återstår av tysklands
resandet. 

Frankrike 

Akterna över resor till Frankrike för dessa upptar trettio ären
den. Förutom de två under Tyskland nämnda resorna till fran
ska trupperna därstädes, finner vi att en handfull svenska 
armeofficerare fick utbildning i Frankrike. Chefen för Luleå luft
värnskår, översten Juel, genomgick en femveckors luftvärnskurs 
för högre officerare i början av 1948. Tävlingsryttaren och majo
ren S:t Cyr med en hästskötare och två stamhästar följde utbild
ningen vid den franska kavalleriskolan från oktober 1948 till maj 
1949. Vidare kommenderades en ryttmästare till den franska 
stabsskolan från november 1949 till juli 1950.85 

Ett -antal resor rörde studier av eldlednings-, artilleri- och 
torpedmateriel för marinen och armen. Några resor rörde stu
dier av radar och annan instrumentering. Således finns här en 
materielteknisk inriktning. En Foa-resa för tre veckors "studier 
vid kärnfysikalisk institutionff gjordes också.86 

Även FRA figurerar i Frankrike-resandet. Den tidigare 
nämnde byråchefen SÅ Rossby och en man till reste 1946 under 
två veckor i Frankrike och den franska ockupationszonen för 
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att studera "viss försvarsmateriel". Samma år skulle en byrå
assistent få behålla sina avlöningsförmåner under nio månaders 
studier i Frankrike. 1947 förekommer radiokontrollören C-A 
Ekberg i samband med en "i skrivelsen avsedd resa" på högst 
fjorton dagar. 1948-49 skulle SÅ Rossby och ytterligare två man 
"bedriva vissa studier" under högst två veckor i Frankrike och 
Holland. Chefen för FRA skulle 1949 under högst två veckor 
"ombesörja visst tjänsteuppdrag". Samma år genomförde också 
byråchefen Rossby sin tidigare berörda fyraveckors resa till fyra 
länder.87 

Bland reserapporterna finns de under kapitel 3.7 tidigare 
nämnda från besök och tjänstgöring vid de franska trupperna i 
Tyskland. Vidare återfinns Juels rapport från kursen vid "luft
värnsregemente och radarskola" samt en rapport från en löjt
nant som också varit elev vid kurser i radartjänst under tiden 
oktober 1948 till februari 1949. Det finns en rapport om flygme
dicin, en om marina studier - bl a torpeder - och en om tjänst
göring vid underhållsförband i augusti 1948.88 

Italien 
Landet försvann nästan helt som resmål under den undersökta 
perioden. Endast tre ärenden finns i UD:s arkiv. Det finns en 
begäran från en arkitekt, som under 1946 bedrev ett halvårs ci
vila studier i Italien, att få hjälp med kontakter för att kunna 
studera vissa byggnadstekniska problem och stadsplanerings
frågor av betydelse för civilförsvaret. Tre löjtnanter, kommen
derade till Tekniska Högskolan, fick 1947 tillstånd att medfölja 
maskinsektionens studieresa till Italien och Schweiz. En ingen
jör från Marinförvaltningen skulle under högst fem dagar ut
föra studier av "vissa frågor rörande marinens motortorpedbåts
motorer" .89 Sverige hade år 1940 köpt fyra motortorpedbåtar från 
Italien.90 

Tjeckoslovakien 
Tjeckoslovakien omfattas av sex ärenden för denna period, alla 
från år 1946, varav ett utgör svar på en begäran om upplysningar 
från civilförsvarsutredningen samt ett erbjudande till densamma 
att besöka landet. Övriga gäller besök på tjeckoslovakisk för-
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svarsindustri. Det rör sig om studier av centralinstrumentering 
för kustartilleri och av nykonstruktion avseende grovkalibrig 
kulspruta. Pansarinspektören skulle besöka Tjeckoslovakien för 
"vissa tekniska studier" och en tygverkmästare från Stockholms 
tygstation skulle under högst fyra veckor "inlära montering m 
m av visst avståndsinstrument". Två representanter från arme
förvaltningen, slutligen, skulle utföra besiktning av "viss mate
riel" .91 

I försvarsstabens arkiv finns vidare rapporter från två resor 
som båda gått bl a till Skodaverken således försvarsindustri
besök. Den ena resan ägde rum i slutet av 1946 och resenären 
redogör där också för ett besök i koncentrationslägret Theresien
stadt. Den andra resenären har även besökt ammunitionsfabriker 
och gör vissa politiska iakttagelser daterade till april 1948 strax 
efter Pragkuppen.92

Sovjetunionen 
I UD:s arkiv finns en vördsam promemoria (VPM) daterad 12 
januari 1946, från tjänsteförrättande försvarsstabschefen C A 
Ehrensvärd till utrikesministern Östen Unden, angående önsk
värdheten av militära resor - studiebesök även till Sovjet och 
inte bara i västerled. I PM:n hävdas att sovjetmarinen vore käns
lig att besöka, bland annat på grund av basläget vid Östersjön, 
medan sovjetarmen och dess flygvapen vore mindre känsliga 
för besök. Vidare framhålls vikten av reciprocitet.93 Det sist
nämnda kan lika gärna vara ett förtäckt sätt att avskräcka från 
besöksutbyte, enligt tanken att visar de oss öppenhet måste vi 
visa dem samma öppenhet. 

Bilagd finns en uppteckning av Juhlin-Dannfelt rörande sam
tal med sovjetiske militärattachen den 23 april samma år. Den 
ryske översten lämnade ett avböjande - men ej avvisande - svar 
med hänvisning till att Ryssland behövde återhämta sig efter 
kriget och uteslöt inte framtida reseutbyte.94 

Det andra ärendet utgörs av ett konseljbeslut om att major S 
E C (Stig) Wennerström från flygförvaltningen skall "bedriva 
studier vid en flyguppvisning och en utställning av flygmate
riel i närheten av Moskva" under högst sju dagar i augusti/ sep
tember 1946. På detta papper finns en anteckning som lyder "mj 
Wennerström varit i Moskva 13-23 maj 1946" .95
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Även under denna period var alltså det slutna Sovjetunio
nen ett land som inte besöktes annat än i enstaka fall. 

Europeiska länder som utgått som resmål 
Spanien var politiskt belastat genom Francoregimen, samt vare 
sig näraliggande eller f d krigsdeltagare. Österrike förblev un
der fyrmaktsockupation fram till 1955. Slovakien, Estland, Lett
land och Litauen existerade inte som självständiga stater. Ung
ern och Rumänien tillhörde den sovjetiska intressesfären och 
hade båda deltagit i kriget på Tysklands sida, även om Rumä
nien bytt sida mot slutet. Det finns en förfrågan från 1945 års 
civilförsvarsutredning om att få besöka Polen under 1946. Denna 
avböjdes dock med motiveringen att Polen ännu inte var redo 
ta emot besök.96 

USA 
I UD-arkivet finns trettiofyra ärenden angående USA från den 
här perioden. De är relativt jämnt fördelade ,över tiden, med 
undantag för år 1945. Under 1945 ägde tre resor rum som gick 
även till Storbritannien: En civilingenjör studerade planläggning 
och utförande av flygplatser. En åttamannadelegation ledd av 
flygvapenchefen med företrädare för flygvapnet, flygförvalt
ningen och en flygläkare reste för att "bedriva studier rörande 
operativa och tekniska erfarenheter m m. Slutligen studerades 
sjukvårdsfrågor av en läkare som utarbetade en rapport med en 
omfattande förslagsdel och litteraturlista.97 

En flygdirektör ur flygförvaltningen skulle vidare under 
högst nittio dagar 1945 / 46 studera organisation och arbetsme
toder med avseende på underhålls-, verkstads-, reparations-, 
reservdels- och servicetjänst. Samma vinter och vår studerade 
en överingenjör från krigsmaterielverket industrins utnyttjande 
för krigstillverkning och omställning till fredsproduktion. Han 
skrev en rapport som återfinns både i försvarsstabens och i 
armestabens arkiv.98 

År 1946 reste en tiomannadelegation, med representation från 
de tre försvarsgrenarna, Foa, fortifikationsförvaltningen samt 
marin- och flygförvaltningarna, till USA under fem veckor för 
att "bedriva teletekniska studier m m". Förutom radar, signal-
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materiel och signaltjänstens organisation och utbildning, stu
derades luftvärn, kustartilleri, telemotmedel, navigerings- och 
blindlandningssystem, samt igenkänningssystem för flygplan. 
Denna resa gav upphov till ett drygt dussin rapporter. De flesta 
av dessa återfinns både i försvarsstabens och i armestabens ar
kiv, ett par även i flygstabens.99 

Under 1946 studerades även militärfilmsorganisation under 
tio veckor i USA, vilket resulterade i en utförlig rapport. Vidare 
tjänstgjorde en svensk fänrik vid amerikanska armeförband 
under några sommarveckor. Tre man från försvarets fabriksverk 
och -styrelse studerade vapen- och ammunitionsteknik under 
två resp sex månader. En Foa-forskare studerade i tre månader 
"högspänningsanläggningar mm" vid vetenskapliga institutio
ner och laboratorier. En annan utförde "vissa radiotekniska stu
dier" under fyra dagar. En flygingenjör studerade radarteknik 
under åtta månader 1946-47.100 

År 1947 tillbringade en Foa-forskare fyra månader i USA för 
inköp och studier av teleteknisk instrumentutrustning, samt stu
dier av metoder och materiel för militär användning av radio
styrning. En fabrikschef från försvarets fabriksverk studerade 
planering av och metoder för tillverkning inom konfektions
industrin. En överstelöjtnant från armeförvaltningen studerade 
vidare rekylfria vapen och raketer. Hans rapport finns i 
armestabens arkiv.101 

Samma år studerade två man från armeförvaltningen ballis
tisk mätteknik under sex veckor och en kommendörkapten del
tog i ett möte om radiohjälpmedel för navigation samt skulle 
inhämta upplysningar om fotomateriel i US Navy. Dennes rap
port finns i försvarsstabens arkiv. Chefen för försvarsstabens 
fotoanstalt reste med en man till USA för att under två månader 
studera foto, fotogrammetri, bildspaning och bildtolkning. De
ras rapport återfinns i flygstabens arkiv.102 

Under 1947 och 1948 började också svenska armeofficerare 
genomgå utbildning vid amerikanska armen. En löjtnant kom
menderades att bedriva studier vid US Army under två måna
der sommaren 1947 och en kapten att under tiden september 
1947 till juni 1948 följa utbildningen vid "The Infantry School 
Avanced" i Fort Bening, Georgia - platsen för utbildning av ame
rikanska jägarsoldater, s k rangers. Vidare kommenderades en 
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kapten och en löjtnant till en femveckors kurs i lufttrupptjänst 
under 1948. I början av 1949 genomgick en löjtnant en tre
månaders kurs i motortjänst i Fort Bening och kapten Sigmund 
Ahnfelt gick den reguljära kursen vid US Army Command and 
General Staff College i Fort Leavenworth, Kansas. Dennes rese
rapport finns arkiverad både i försvarsstabens och armestabens 
arkiv. 103 • • 

Övriga resor upphörde naturligtvis inte. År 1947 besöktes en 
utställning av verktygsmaskiner av en representant för krigs
materielverket i tio dagar. Året därpå förberedde två man från 
marinförvaltningen inköp av viss mätapparatur under två 
veckor. Vidare föranledde vindtunnelprov med flygplan av typ 
J 29, Tunnan, en sexveckors resa för en flygingenjör. En marin
ingenjör fick 1948 tillstånd att tillbringa åtta veckor i USA, för 
att studera marin skyddstjänst.104 

Biträdande flygattachen besökte 1949 under tre veckor ame
rikanska flygförband och flygindustri. Han skrev en rapport som 
återfinns både i försvarsstabens och flygstabens arkiv. En förste 
flygläkare fick samma år tillstånd att delta i en elva veckors kurs 
för flygläkare. Slutligen fick en statshydrograf studera vid US 
Coast and Geodetic Survey.105 

I UD:s arkiv finns även en skriftväxling beträffande önske
mål från inspektören för minväsendet, kommendör Forshell, om 
att få resa till USA och studera amerikansk minsvepningsteknik. 
Särskilt intressant var att få reda på vad amerikanarna visste 
om tysk teknik och vad som inom detta område kunde ha "vand
rat österut". Trots understöd från danske marinattachen och ett 
erbjudande om "utbyte", dvs att dela med sig av svenska kun
skaper, avslogs önskemålet med hänvisning till att detta var "top 

. secret". 106 Huruvida detta verkligen var fallet eller om amerika
nerna helt enkelt inte ville visa upp brister på minröjningsom
rådet är oklart . Det är tänkbart att amerikanerna var medvetna 
om Forshells tyskvänliga hållning under större delen av andra 
världskriget och inte ville ha med honom att göra. 

Det sista ärendet för den här perioden utgörs av en PM för
fattad av VD-tjänstemannen Jens Malling den 19 oktober 1949. I 
denna berättas om hur svenska officerare fått deltaga vid ame
rikanska fältövningar i Tyskland i april samma år, men inte vid 
september månads övningar. En brittisk flygmarskalk skall även 
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ha sagt till den svenske flygstabschefen att brittiska Foreign Of
fice avböjde svenskar vid RAF:s nattjaktskola, samt att Sverige 
borde hållas utanför beträffande viktigare nyheter och utveck
ling av teknik och taktik, eftersom man inte vara paktmedlem. 107 

Således kan här, liksom eventuellt i fallet Forshell ovan, för
märkas vissa tecken på en viss besvikelse över Sveriges säker
hetspolitiska vägval. Men, vilket neutralitetspolitikkommissionens 
rapport visar, man skulle från amerikansk och brittisk sida snart 
komma över besvikelsen och reseutbytet fortsatte. 108 

I övrigt kan noteras att resandeströmmen till USA inte var 
lika strid som den till Storbritannien, men att den genomsnitt
liga USA-resan varade längre. Vilket är naturligt med tanke på 
restid och resekostnader. Det är tydligt hur inriktade svensk
arna var på att studera tekniska frågor. Elektronik (framför allt 
radar) och flygfrågor låg i tiden. Noteras kan även hur en tradi
tion, att utbilda representanter för det svenska försvaret i USA, 
grundlades under den senare delen av fyrtiotalet. Det var natur
ligtvis inte unikt, vare sig för Sverige eller den svenska militären. 
Människor från alla världsdelar, inklusive svenska civila, började i 
allt högre utsträckning studera i USA efter andra världskriget. 

Övriga världen 

I UD:s arkiv finns för den studerade perioden endast några ären
den från ett par delar av det brittiska samväldet. Kanada har 
givit upphov till fyra besöksärenden. Ett rör en inbjudan att 
besöka anläggningar vid Hudson Bay, medan ett rör ett ung
domsläger för sjökadetter. Ett ärende rör en resa år 1947 av en 
flygdirektör, en flygingenjör och en flygofficer för att övervaka 
ombyggnad av inköpta Catalina-flygplan. Här finns en skrift
växling föranledd av att man vid den svenska beskickningen i 
Ottawa inte ansåg sig ha blivit vederbörligen informerad om 
besöket. Flygvapenchefen besökte 1949 Kanada och studerade 
bl a "vinteroperationer" .109 

En major från Svea Livgarde, slutligen, beviljades tillstånd 
att vintern 1948-49 tjänstgöra vid The King's African Rifles i Brit
tiska Östafrika.11° Detta måste betraktas som ett kuriosum, då 
en sådan tjänstgöring knappast torde givit erfarenheter av cen
tral betydelse för försvaret av Sverige. 
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Kompletterande perspektiv 
För att komplettera den genomgång som gjorts ovan med hjälp 
av UD:s arkiv och de centrala stabernas underrättelsearkiv skall 
först en hög svensk officers utland.skontakter under åren 1945-
1949 beröras. Därefter följer en kort redogörelse för utländska 
militära besök i Sverige. Slutligen behandlas de svenska för
svarsattacheerna och deras placering. 

Nils Swedlunds dagböcker 

Nils Swedlund var under den aktuella perioden chef för för
svarsstabens sektion I1 därefter chef för Norrbottens regemente 
och slutligen försvarsstabschef. Den 1 april 1951 tillträdde han 
som överbefälhavare. Som chef för försvarsstabens sektion I 
spelade han en central roll i utbildningen av de norska och 
danska trupperna i Sverige. Under denna tid grundlades hans 
bekantskap med den norske översten, sedermera generalen och 
försvarsstabschefen, Ole Berg. Nils Swedlund tog emot utländ
ska besök och reste själv utrikes under dessa år. Hans kontakter 
var främst skandinaviska, vilket återspeglas i hans resande. Han 
blev militär ledamot av den svenska delen i den skandinaviska 
försvarskommitte som utredde frågan om nordisk försvars
samverkan 1948-49.111 

I september 1945 besöktes han av norske överbefälhavaren 
och lämnade bland annat en orientering om den svenska högsta 
militärledningen. I oktober genomfördes den resa i Danmark 
som berörts i kapitel 3.1.112 

I februari 1946 reste han till N arge som norska försvars
ledningens gäst och höll bl a ett föredrag om den svenska hög
sta ledningen för det norska överkommandot. I mars var nor
ske kronprinsen och senare även Berg, samt norske armestabs
chefen, i Sverige - liksom en dansk materielstudiekommission. 113 

Den 21 april hölls en middag för norska officerare i en strate
gisk studiegrupp under Swedlunds ledning. De skulle skriva 
en studie om Norges militärpolitiska läge. Det hela var igång
satt på Bergs initiativ för att "något skulle bli gjort i norska 
organisationsfrågan" Över månadsskiftet april-maj reste Swed
lund, nu regementschef i Boden, till studiegruppens arbetsplats 
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i en barack vid Torneträsk, och granskade gruppens arbetsre
sultat. I augusti gjorde han vidare en tvådagars resa till Abisko 
för ett sammanträffande med den norske regementschefen i 
Narvik, översten Dahl.114 

I augusti 1947 besöktes Swedlund av Berg, som blivit för
svarsstabschef, och man åsåg bl a en samövning mellan svenska 
flottan och flyget. I september genomfördes en segling i privat
yacht från Köpenhamn via Svinesund till Göteborg. Häri deltog 
bl a den danske generalstabschefen Möller, Berg samt svensk
arna von Horn och Murray. En anteckning lyder "lyckad seg
ling glad kamratsamvaro - grund för fortsatt samarbete" .115 

I januari 1948 besökte Swedlund Köpenhamn för att få när
mare kontakt med danska generalstabs- och marinkretsar. Ut
bytet blev magert. I mars kom Berg på besök till Stockholm. I 
april sammanträffade Swedlund med danske generalstabsche
fen Möller för att" 'klara upp' gamla dumma danska påhitt av 
migll.116

I maj besöktes Swedlund av f d danska motståndsmän och i 
månadsskiftet maj-juni besökte han och några andra svenskar 
Norge som norska försvarsstabens gäster. Med på resan var även 
Berg med adjutant. "Stor gästfrihet, stor vänlighet, storslaget 
land, mindre människor" .117 

I september kom Möller med fru på besök och noteringen 
lyder "lyckat besök. M är en bra man". Även Berg kom på besök 
och den "givande" gränsstudieresan, som tidigare nämnts, ge
nomfördes. I oktober konstituerades den skandinaviska försvars
kommitten och Swedlund var med (jfr kapitel 3.2). I månads
skiftet oktober-november var han med då kommittens militära 
delegerade med experter sammanträdde i Köpenhamn och ut
arbetade vissa grunder för arbetet.118 

Senare i november sammanträdde kommitten i Saltsjöbaden. 
De två sista dagarna i november var Swedlund på bilresa Malmö
Helsingb org-Göteborg-Oslo, tillsammans med den danska 
delegationens ordförande amiralen Vedel, samt Berg, för "stu
dium av vissa gemensamma strategiska problem"." ... ganska 
nyttigt för den danske sjömannen ... " noterade Swedlund. Där
efter vidtog några dagars arbete på Halmenkollen för kommit
tens militärdelegerade. Anteckningarna berättar om" gott arbete, 
god stämning, i huvudsak enighet" men uttrycker också viss 
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irritation över att den norske kungen med "sedvanlig finkäns
lighet" bjudit endast de danska officerarna på middag.119 

I mitten av december genomfördes en dags militära överlägg
ningar i Köpenhamn. Därpå sammanträdde hela kommitten 
under några dagar i Hornbaek. Här vittnar dagboken om "oför
enliga ståndpunkter i huvudfrågorna". Danmark ville inte offra 
så mycket på sitt eget försvar och norrmännen ville inte avstå 
från förberedd hjälp västerifrån.120

Den 11-14 januari 1949 sammanträdde den skandinaviska 
försvarskommitten i Holmenkollen. 22-24 januari arbetade kom
mitten med parlamentariker och statsråd i Köpenhamn "miss
lyckandet" enligt Swedhmd. Sista sammanträdet ägde rum i 
Oslo 29-30 januari "begravningsmåltider" avåts.121 

Nu kunde man tro att samarbetet i västerled avbröts i besvi
kelsen, men Swedlunds goda kontakter förnekade sig inte. I april 
kom Berg på besök för överläggningar. I augusti sammanträf
fade Swedlund först med Berg i Norge och därefter med bl a 
Möller i Köpenhamn för att informeras om .atlantpaktsför
handlingarna.122 

Den 6 september föredrog Swedlund sitt förslag om fortsatt 
konfidentiellt samarbete med Da.:nmark och Norge för reger
ingen. Detta hade förberetts hos utrikesministern i samråd med 
kabinettssekreteraren dagen innan. I dagboken har Swedlund 
noterat "Regeringsbifall meddelat av Unden till mig 19/9". I 
november gjorde Swedlund ett besök i Oslo och ett besök i Kö
penhamn för att organisera det fortsatta samarbetet Danmark
Norge-Sverige.123 Samarbetet fortsatte, synbarligen med rege
ringens vetskap och goda minne. 

Här kan vi således se hur Swedlunds tidigare upparbetade 
kontakter med norrmän och danskar, framför allt norrmän, kom
mer till användning och i sin tur kan antas driva på det skandi
naviska samarbetet. Detta kompletterar de studieresor som ägde 
rum till dessa länder. Hur såg det då ut med resandet till Sverige? 

Utländska militära besök i Sverige 

UD:s arkiv omfattar 394 besöksärenden för åren 1930-1939, be
söken till "svenska fältmanövrar" oräknade. Alla våra tre nord
iska grannländer är välrepresenterade. Av naturliga skäl ligger 
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resandet i stort sett nere under den första krigshösten. För åren 
1940-1944 finns det ett trettiotal besöksärenden. De rör i stor ut
sträckning finländare och, under första halvan av kriget, danskar.124 

Efter kriget blir besöks takten till Sverige ungefär densamma 
som på trettiotalet, och VD har registrerat 241 ärenden 1945-49. 
De omfattar bl a kommenderingar av utländska officerare till 
svenska skolor och tillstånq för utländska attacheer att besöka 
svenska militära förband, fartyg och skolor. Bland besökarna 
märks framför allt norrmän och danskar, som får utbildning på 
svenska militära skolor, tjänstgör vid svenska förband, samt 
besöker svenska militära etablissemang och chefer. I övrigt fö
rekommer mest västeuropeer och amerikaner. Bland övriga 
utomeuropeiska besökare kan noteras argentinare, etiopier och 
iranier. Typiskt nog finns endast enstaka ärenden beträffande 
"sovjetryssar" eller exempelvis polacker och tjecker. När någon 
gång en sovjetisk eller polsk attache fick tillstånd att medfölja 
ett svenskt fartyg under gång, eller följa en svensk övning, var 
det alltid i samband med att andra, västliga, attacheer medföljde. 
Västattacheer fick däremot gång på gång tillstånd att själva 
besöka svenska enheter.125 

Intressanta tecken på möjlig reciprocitet.,.. något som ju nämn
des i Ehrensvärds VPM till utrikesministern angående Sovjetu
nionen finner vi i fallet Norge. Som framkom i kapitel 3.2 om 
resor till Norge, fick svenska officerare studera de tyska ubåts
bunkrarna och kustbefästningarna, inklusive pjäs- och eldled
ningsmateriel, i Norge. Ett antal norska officerare gick, som ovan 
nämnts, på utbildning i Sverige. Bland dem var kustartillerister 
välrepresenterade på den svenska sjökrigsskolan och förekom
mer i ett flertal ärenden under åren 1945-49.126 Måhända rörde
det sig här om tjänster och gentjänster som också gav effekt för 
framtiden. Under femtio- och sextiotalen tillfördes nämligen det 
svenska kustartilleriet ett stort antal fasta, moderna batterier och 
småningom köpte Norge svenska boforskanoner till sitt kustar
tilleri. 

Ett konkret exempel på resonemang i termer av ömsesidigt 
utbyte finner vi i ett strängt förtroligt brev från den svenske 
legationschefen i London, Erik Boheman, den 4 juni 1948. Han 
föreslår att representanter för brittiska amiralitetet inbjuds till 
studiebesök i Sverige som tack för "gynnsamma leveransvill-
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kor" på radar och asdic (dvs hydrofon), materiel som därtill inte 
kunnat fås på andra håll. Vidare har amiralitetet underlättat för 
svenskar att gå kurser, genomgå utbildning och bedriva studier 
i Storbritannien. En inbjudan skulle av amiralitetet "upptagas 
såsom naturligt uttryck för reciprocitet" och Boheman refererar 
även till ett svenskt framtida beroende av brittiska amiralitetets 
"välvilliga inställning". I beslut 2435 från försvarets komman
doexpedition, av den 6 september samma år, heter det att den 
brittiske konteramiralen Hawkins med tre kommendörkaptener, 
varav två brittiska marinattacheer, "må besöka marina etablisse
ment och fartyg" den 8-15 september. Måhända ser vi här re
sultatet av Bohemans brev. 127 

Beträffande underrättelsesamarbete kan nämnas ett möjligt 
tecken i dessa akter. Den svenske m�rinattachen i Washington 
skrev i början av juni 1946 ett brev, i vilket han meddelade att 
chefen för den amerikanska marinens underrättelsetjänst, Chief 
of Naval Intelligence, konteramiralen Thomas B Inglis, ville 
komma på ett tvådagars inofficiellt besök till Sverige senare 
samma månad, i samband med en Europaresa.128 

Svenska försvarsattacheer 

Under mellankrigstiden fanns svenska försvarsattacheer genom
gående placerade i våra tre nordiska grannländer, samt Tysk
land, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Polen, Belgien och 
Italien. Rumänien och Österrike täcktes in i början av perioden, 
Holland och Baltikum i slutet. I USA fanns en försvarsattache 
endast under åren 1918-1921, samt från år 1940.129 År 1942 fanns 
sex svenska attacheer i Tyskland, fem i Storbritannien och tre i 
Finland. Även Danmark, Vichy-Frankrike, Italien, Spanien, Bul
garien, Rumänien, Ungern, Turkiet, Sovjetunionen, Argentina, 
Brasilien och USA omfattades av svensk attacheverksamhet.130 

Under 1950-talet ändrades fördelningen. Då 1960 års för
svarsattacheutredning tillkallades hade Sverige tre attacheer i 
USA (med Kanada), två i Sovjetunionen (med Polen och Tjecko
slovakien), två i Frankrike (med Belgien och Schweiz), en i Stor
britannien (med Holland), samt en i vardera Norge, Danmark, 
Finland, Västtyskland och Österrike . Därtill fanns tre biträdande 
attacheer i USA och en i Storbritannien.131 Det synes således fö� 

185 



religga ett visst samband mellan attachestationering och rese
verksamhet. Det ökande intresset för USA är tydligt, liksom 
Tysklands mindre roll efter det andra världskriget. 

Slutsatser och diskussion 

Vart gick studieresorna? 
Vad är då resultatet av denna undersökning? Ett mönster i det 
svenska militära utlandsresandet, vad gäller både geografisk och 
ämnesmässig inriktning, har konstaterats. Svenskarna färdades 
under åren närmast efter det andra världskriget företrädesvis i 
västerled. De besökte sina skandinaviska kollegor och de väst
liga stormakterna, tillika segrarmakterna, men även andra min
dre stater i V ästeuropa. Däremot hade man nästan inga rese
kontakter med Sovjetunionen eller länder under dess kontroll. 
Studieresandet till staterna på den förlorande sidan i kriget ned
gick till en mycket låg nivå. Utomeuropeiskt resande inskränkte 
sig till den nordamerikanska kontinenten. Således var Sverige i 
detta avseende militärt sett djupt invävt i den västliga sfären, 
de blivande OECD-länderna, redan innan det kalla krigets block
mönster hade formaliserats. 

Vad studerades under resorna? 
Såsom framgått av undersökningen studerades i stor utsträck
ning tekniska och forskningsrelaterade frågor. Dessa kan inde
las i olika grupper. Närmast efter kriget, under 1945 och 1946, 
fick man tillfälle att studera före detta tysk materiel på plats i 
bland annat Danmark och Norge, t ex kustförsvarsbefästningar, 
ubåtsbunkrar och luftförsvarsinstallationer. Fortifikatoriska frå
gor studerades också på plats i Tyskland och Schweiz (skydds
rum), som del av arbetet med civilförsvars- och luftskyddsfrågor. 
Före detta tysk materiel i form av jetflygplan, jet- och raket
motorer studerades bl a i Schweiz. 

Erfarenheter från sprängtjänst samt bomb- och minröjning 
inhämtades i Danmark och Norge, liksom i England. Här fick 
man kunskaper om tysk mintaktik och materiel, samt norska, 
danska och brittiska metoder för röjning. 
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Materielinköp och studier kring dessa ledde till flera resor. 
Begagnad västlig, framför allt amerikansk, materiel - bl a mo
torfordon och flygplan undersöktes och hemfördes från depåer 
i Tyskland, Belgien, Holland och Frankrike. Men även nytillver
kad materiel studerades och inköptes småningom. Det var till 
stor del fråga om elektronik. Radaranläggningar och hydrofoner 
köptes från England, men även Frankrike och Holland - med t 
ex Philips - blev leverantörer och var besöksmottagande län
der. 

Automatkanoner, kulsprutor, eldhand vapen och ammunition 
studerades i Belgien, Schweiz och Danmark. Eldledningsmateriel 
studerades i bl a England och Frankrike. I England studerades 
även marin vapenmateriel såsom torpeder. Sjöminor studera
des bl a i Danmark. Före och under 1948 gjordes också några 
resor till tjeckisk vapenindustri. 

Kärnfysikaliska frågor studerades av främst Foa-personal i 
Storbritannien och USA, men även i Frankrike. FRA-personal 
gjorde månadslånga vistelser i Danmark, Norge och Frankrike. 
Till dessa länder samt till västzonerna i Tyskland, Storbritan

�ien, Holland och Schweiz gjorde FRA-anställda också andra 
resor. 

Den s k  civilförsvarsutredningen besökte några olika länder 
i Nordvästeuropa. Svenskar gavs möjlighet att genomgå mili
tära kurser och utbildningar hos stormakterna under denna pe
riod, de flesta av dessa i Storbritannien. Merparten gick rent tek
niska kurser betingade av radar- och flygplansaffärer. Men flera 
gick också kortare längre taktiska kurser eller stabskurser. 
Betydligt färre befattningshavare genomgick franska och ame
rikanska utbildningar. I USA stannade dock även studieresenärer 
som inte följde ordinarie kurser ofta länge - flera veckor eller 
några månader. Man var fortfarande i huvudsak hänvisade till 
båtresor över Atlanten och det var naturligt att stanna en tid 
när man gjort den långa resan. 

Det stora studieämnet, jämte teleteknik, var ändå flyg och 
luftförsvar. I alla de välfrekventerade besöksländerna studera
des dessa frågor i någon form. Här bör hållas i minnet att dessa 
båda områden överlappar varandra inom radarteknologin. När 
det gäller luftförsvar studerades snart sagt allt; aerodynamik, 
framdrivningsteknologi, radar, igenkänningssystem för undvi-

187 



kande av vådabeskjutning, organisation, utbildning, underhålls
tjänst, marktjänst, banbyggnation, beväpning, uttagning av flyg
förare, luftvärnstjänst och dess eldledning m.m. Detta var om
råden där kriget hade medfört att utvecklingen tagit stora steg 
framåt - och den fortsatte i rask takt även efter detsamma. 

Sammanfattningsvis reste svenska försvarets representanter 
till Norge och Danmark för att ta del av det som varit i form 
av tyska "lämningar" samt i viss mån för att samverka inom 
signalspaningsområdet (FRA). Vidare reste man till de stora, 
segrande västmakterna för att få utbildning, studera teknik och 
köpa materiel. Där gavs utbildningar i diverse militärt relate
rade ämnen och det fanns intressanta förband att besöka. Här 
fanns också tillgång till tidens spetsteknologier och kunskap om 
de mest aktuella försvarsteknologiska problemen - luftförsvar, 
kärnfysik och teleteknik. Inte minst i USA studerades "allt". Till 
det besegrade Tyskland reste man för att besöka västmakternas 
förband. I Holland studerades teletekniska frågor. Till Schweiz, 
Belgien och Tjeckoslovakien reste man till stor del för att stu
dera eldvapen och ammunition. 

Nytt och gammalt i resemönstret 
Svenskarna reste alltså till Norge, Danmark, Schweiz, Holland, 
Finland och Belgien - stater av ungefär jämförbar storlek med 
Sverige. Vidare reste de till de västliga tre stormakterna och i 
någon mån till deras ockupationszoner i västra Tyskland. 

Storbritannien, Norge, Danmark och Schweiz förblev bland 
de stora resmålen. Frankrike tappade något - liksom Holland 
och Belgien vilket kan bero på att dessa länder var märkta av 
kriget. USA var det nya stora resmålet, med fler reseärenden för 
dessa år än för hela mellankrigstiden. Detta stämmer med USA:s 
ökade roll i världen under och efter andra världskriget. Dock 
besöktes de fyra förstnämnda länderna mer än USA, passage
rarflyget hade ännu inte blivit reaktionsdrivet. 

Sovjetunionen förblev närmast en nullitet i rese utbytet. Bland 
förändringarna sedan mellankrigstiden märks att Österrike, 
Polen och Ungern helt upphört som besöksmål, medan Tjecko
slovakien minskat drastiskt. Österrike stod liksom Tyskland 
under fyrmaktsockupation. De tre övriga staterna var inne i den 
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sovjetiska intressesfären och på väg in i det östliga block som 
höll på att ta form. 

De verkligt drastiska förändringarna är att Finland och Tysk
land, som var så stora resmål ända in i slutskedet av kriget, näs
tan helt försvann från besökslistorna. Finland stod under sovje-_ 
tiskt tryck och skrev småningom på VSB-pakten. Tyskland var 
slaget, ockuperat och "återuppstod" först under 1949, i form av 
två skilda stater. 

Beträffande föremålen för militära studieresor var det i och 
för sig inget nytt att studera militärteknologisk utveckling, or
ganisation, utbildning och taktik. Det nya låg i vilken sorts tek
nologi som studerades - teleteknik, jetflyg, kärnfysik - samt att 
den anglosaxiska världen ersatte Tyskland som främsta förebild 
för svensk militär organisation och utbildning. 

Resultatens innebörd 

Frågan om vart svenska militära studieresor gick under de för
sta åren efter andra världskriget har besvarats, liksom vad man 
intresserade sig för vid dessa resor. Likaledes har förskjutningar 
i resemönstret sedan mellankrigstiden och andra världskriget 
identifierats. 

Visserligen talar mängden reseärenden inte om vilka resor 
som verkligen genomförts. Men eftersom de reserapporter som 
studerats även om de bara är en bråkdel av antalet reseärenden 

uppvisar ungefär samma geografiska och ämnesmässiga 
tyngdpunkt som resetillstånden i UD:s arkiv, torde rimlig sä
kerhet föreligga om fördelningen. När resetillstånd och medel 
beviljats av den svenska regeringen, borde ett eventuellt instäl
lande av en resa främst bero på yttre omständigheter, såsom ett 
senkommet nej från besökslandet, eller resenärens insjuk
nande.132 

Vidare torde övervikten för resor västerut inte blivit mindre 
om vi behandlat eventuella avslagna ansökningar. Neutra
litetspolitikkommissionen skriver att Östen Unden var betyd
ligt mer restriktiv till utlandsresor än försvarsministern Allan 
Vougt. 133 Eftersom Unden var noga med att inte kompromettera 
Sverige i Sovjetunionens ögon, torde han snarare ha avslagit 
ansökningar om resor i västerled, än sådana som berörde det 
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blivande östblocket. I och för sig kan finlandsresor ha avslagits 
med hänvisning till det känsliga läget där. När det gäller det 
närmast obefintliga resandet till Sovjetunionen och Östeuropa, 
samt de hundratals resor som gjordes västerut, skulle det behö
vas så många avslag för att i avgörande grad förändra mönstret 
att det rimligtvis borde dykt upp någonstans i källorna eller lit
teraturen. 

Vad har då inte behandlats? Svenska försvarsattacheers rap
portering kan komplettera bilden av varthän Sverige riktade sitt 
intresse och vilka frågor som berördes. Det förekom reseverk
samhet som inte resulterat i reseärenden eller rapporter i de 
undersökta arkiven. Vissa tekniska rapporter av typen besikt
ningsprotokoll behövde ju inte sändas in till försvarsstaben (jfr 
kapitel 1.6). Nils Swedlunds dagböcker berättar om resor som 
inte dragits i konselj eller avkastat rapporter i undersökta arkiv. 
Vidare kunde åtminstone Foa-chefen, som nämnts i kapitel 1.6, 
sända iväg personal till utlandet utan regeringstillstånd mot slu
tet av perioden. Det kan finnas fler sådana exempel. 

Underrättelsekontakter har med något enstaka undantag inte 
avsatt några spår i materialet. Det är tvärtom närmast förvå
nande att ärendena beträffande FRA:s resor finns arkiverade 
bland de andra, mer öppna, i UD:s dossierer. Enligt neutralitets
poli tikkommissionen dominerade de skandinaviska grannlän
derna och de anglosaxiska västmakterna, samt deras styrkor i 
Tyskland, bland såväl målen för studieresor, som för svenska 
underrättelsekontakter, under åren 1949-1969.134 Denna under
sökning visar samma resultat vad beträffar svenska studieresor 
för åren 1945-1949. Även utländska studieresor till Sverige upp
visar ett liknande mönster för denna period. Det finns således 
viss grund att anta att även den underrättelsebetingade resande
strömmen under de första efterkrigsåren till stor del berördeyåra 
skandinaviska grannländer och "västmakterna". Även Finland 
och det blivande Västtyskland kan ha berörts i dolda samman
hang. Här behövs dock ett vidare studium - bl a av kvalificerat 
hemliga arkiv, s k KH-arkiv - för att bekräfta det antagandet. 
En fråga som dock inte faller inom ramen för detta arbete. 

Den tystlåtna västorientering som Sverige praktiserade un
der det kalla kriget grundlades resemässigt redan före det
samma. Mellankrigstidens resemönster fortsatte in på 1944 om 
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inte annat så var det till Finland och Tyskland med ockuperade 
länder som man kunde resa. Existerande kontaktmönster med 
Norge, Danmark och Storbritannien från mellankrigstiden 
reaktiverades mot slutet av kriget och var fullt utvecklade re
dan före de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna. 
Intresset för USA manifesterades redan under de första efter
krigsåren. Omfattningen av Amerikakontakterna var något nytt 
jämfört med trettiotalet. Kon taktvägarna var således upp
arbetade redan innan Nato bildades. Sovjetunionen/Ryssland 
"umgicks" man inte med under någon period - det fanns nog 
en bristande vilja och tilltro från båda sidorna av Östersjön. 

Således pekar även det militära resemönstret under andra 
halvan av fyrtiotalet på att det förmodligen var futilt att tro att 
Sverige skulle kunna uppfattas som innehavare av en mellan
ställning mellan öst och väst, vare sig av öst eller väst. Även om 
en svensk framstöt gjordes till Sovjetunionen 1946 angående 
besöksutbyte (jfr kapitel 3.11), så torde Sovjetmakten ha varit 
övertygad om att Sverige hörde till västsidan. Kände man se
dan till de gemensamma studier som gjorts av norrmän och 
svenskar (med visst tyskt bistånd) kunde detta intryck bara för
stärkas. 

Vidare borde Sveriges omfattande västkontakter, samt den 
öppenhet som visades Sverige från amerikansk och brittisk sida 
under den undersökta perioden, ha bidragit till den besvikelse 
som framskymtar från angloamerikanskt håll, sedan Sverige i 
deras ögon mält sig ur den västliga gemenskapen genom att inte 
ansluta sig till Atlantpakten. Denna frustration övervanns dock 
under femtiotalet, som Om kriget kommit... visar. 135 Även Sverige 
visade prov på öppenhet - Förutom de av Löwenhielm över
lämnade planerna (kap 3.2) överlämnades ingående uppgifter 
om det svenska försvaret i en PM från försvarsminister Vougt 
till den brittiske flygministern Henderson år 1951.136 

Hur gå vidare? 

Som tidigare berörts borde studier av KR-arkiv, exempelvis FRA:s, 
kunna ge vidare information om underrättelsekontakter. Vidare 
kunde enskilda arkiv och personer bidra med upplysningar. Även 
utländska arkiv torde kunna kasta ljus över dessa frågor. 
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Vidare skulle det kunna vara av intresse att följa de resenä
rer som skymtar i materialet, och deras fortsatta karriär. Vilket 
inflytande hade de i organisationen, före och efter resan? Var 
reseverksamheten till gagn för resenärerna och för försvaret? Här 
torde studier av bland annat personakter behöva göras. 

Vad innebar de utländska besöken i Sverige? Vad hade Sverige 
att erbjuda? Vad fick besökarna ut av resan? Dessa frågor kunde 
undersökas närmare för att komplettera bilden. I det fallet skulle 
såväl utländska som svenska arkiv vara intressanta. 

Örlogsbesök kan ytterligare komplettera bilden. Gick de till 
samma länder eller famls det någon annan tendens? En närmare 
utredning av avslagna reseönskemål skulle kunna berätta om 
meningskiljaktigheter mellan svenska politiker och militärer -men 
också mer om ting som de senare önskade studera. Reste ledande 
svenska politiker till samma länder som försvarets resenärer? 

Större materielanskaffningsprojekt under fyrtio-, femtio- och 
sextiotalen skulle kunna studeras för att utröna kopplingar mellan 
företagna resor och verkställda inköp, av exempelvis brittiska flyg
plan och stridsvagnar, samt schweiziska och belgiska kulsprutor. 

Även svenskkonstruerade system kan ha påverkats i sin ut
formning - såsom det fasta kustartilleriet, Musköbasen och flyg
vapnets stridslednings- och luftbevakningssystem, STRIL 60. 
V idare sätts kust- och fallskärmsjägarskolorna upp efter att 
svenska officerare varit i Storbritannien, USA och Frankrike och 
hämtat intryck. I vilken mån var doktrinen beträffande taktik, 
utbildning och organisation influerad av västmakterna? Över
huvudtaget är den relativa frånvaron av försök att i västerled 
och i Tyskland tillgodogöra sig taktiska och stridstekniska krigs
erfarenheter värd att notera, särskilt med tanke på att svensk
arna under krigsåren studerade sådana ting i Finland. 

Tiden efter 1949 och framåt, när det kalla kriget verkligen på
gick, vart gick resandet då och vad studerades? Denna fråga be
rörs helt kort i Om kriget kommit ... och borde penetreras närmare. 

Utan att ha utfört en uttömmande inventering av möjlighe
terna till vidare forskning frågar vi oss slutligen: Vilken bild fick 
mottagarländerna - och andra av Sverige och det svenska för
svaret genom den här reseverksamheten? Lyckades resorna utö
ver sina angivna syften bidra till att skapa respekt för Sverige? 
Här vore utländska källor värdefulla. 
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Sammanfattning 

Företrädare för det svenska försvaret har genomfört studiere
sor till andra länder under hela nittonhundratalet. Före och un
der första världskriget gick svenska armeofficerares studiere
sor företrädesvis till Tyskland, Österrike-Ungern och Frankrike. 
Under det första världskriget bortföll i det närmaste 
kommenderingarna till Frankrike, medan de till Tyskland och 
Österrike-Ungern dominerade. Under tjugotalets första hälft var 
Frankrike mest besökt, följt av Italien. Från mitten av decenniet 
nedgick resandet till dessa länder och Tyskland blev återigen 
största resmål. Vid samma tid ökar också kommenderingarna 
till Finland. 

På trettiotalet tilltog ytterligare resandet till Tyskland och 
Finland. Under detta decennium steg även antalet resor till Stor
britannien och Norge. Under andra världskriget var Finland och 
Tyskland dominerande resmål långt in i kriget. Även tysk
ockuperade stater och områden, bl a Danmark, besöktes under 
framför allt första halvan av kriget, dock ej Norge. Resandet till 
Storbritannien och Schweiz minskade, men upphörde inte. 

Efter andra världskriget, under den andra halvan av fyrtio
talet, försvann i det närmaste studieresandet till Tyskland och 
Finland, liksom till av Sovjetunionen ockuperade eller domine
rade länder. Storbritannien blev största resmål följt av Norge 
och Danmark. USA blev för första gången ett stort resmål. Un
der nittonhundratalet har Ryssland/Sovjetunionen endast tagit 
emot enstaka studieresor. 

Under de första efterkrigsåren studerade de svenska utlands
resenärerna teleteknik, framför allt radar, samt flyg- och luft
försvarsfrågor i vid bemärkelse. Vidare studerades kärnfysik, 
samt krigserfarenheter inom befästningar och sprängmedel. 
Materielfrågor föranledde också studieresor, t ex vapen och 
ammunition, samt fordon och flygplan från överskottsdepåer. 
Under perioden började också svenska officerare och andra 
försvarsanställda resa västerut i större utsträckning för att ge
nomgå utbildning. 

Den militära orientering västerut som Sverige hade under 
1950- och 1960-talen grundlades således, åtminstone beträffande 
studieresor, redan under åren 1945-1949. 

193 

13-270686 Militärhistorisk tidskrift 1997 



Källor och Litteratur 

Otryckta handlingar 
Riksarkivet 

Utrikesdepartementets arkiv (1920 års dossiersystem) 
(Personal och-) Administrativa avdelningens ärenden 

Grupp P 70, Militära studier 

Krigsarkivet 

Försvarsstabens arkiv 
Underrättelseavdelningens arkiv 

Serierna E III:1-26, Rese- och studierapporter 
Utrikesavdelningens arkiv 

Serierna E III:1-28, Rese- och studierapporter 

Armestabens arkiv 
Underrättelseexpeditionens arkiv 

Serie E II, Reserapporter, tiemliga handlingar 
Serie E II, Reserapporter, Oppna handlingar 

Flygstabens arkiv 
Centralexpeditionens arkiv 

Serie E 4, Rapporter över studieresor 

Nils Swedlunds arkiv 

Tryckta skrifter 
Offentligt tryck 
SOU 1976:19. Den militära 1111derrättelsetjä11ste11. Betänkande av 1974 års 

underrättelseutredning. 
SOU 1994:11. Om kriget kommit ... Förberedelser för mottagande av militärt bi

stånd 1949-1969. Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen. 

Bearbetningar 
Agrell, Wilhelm (1985): Alliansfrilzet och ato111bo111ber. Stockholm. 
Agrell, Wilhelm (1991): De11 stora lög11e11. Stockholm. 
Böhme, Klaus-Richard (1979): "Deutsch-Schwedische Militärbeziehungen 

1918-1932." I: Miissener, Helmut (utg.): Nicht 1111r Stri11dberg K11lt11relle 
und literarische Bezielw11ge11 zwiscizen Schwede11 zmd De11tschla11d 1817-
1933. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholmer Germanistische 
Forschungen 24. Stockholm. 

Böhme, Klaus-Richard (1989): "Kontakter med en tänkbar angripare Flyg
vapnet och "Luftwaffe" 1935-39". Militärhistorisk tidskrift 1989. Stock
holm. 

194 



Böhme, Klaus-Richard (1996): 11 Axel Ljungdahl". I Arteus, Gunnar (red.): 
Svenska Officersprofiler under 1900-talet. Stockholm. 

Carlgren, Wilhelm M (1985): Svensk underrättelsetjiinst 1939-1945. Helsing
borg. 

Ekedahl, Sten (1984): Anskaffning av Hawker Hunter (J 34). Enskild utred
ning vid Militärhögskolan. Stockholm. 

Ericson, Lars, ed. (1995): Solidarity and Defence Sweden's Armed Forces in 
International Peace-keeping Operations duting the 19th and 20th Centuries. 
Svenska Militärhistoriska kommissionen. Stockholm. 

de Geer, Louis (1990): Militär mpportering och bedömning om den tyska 
ockupationsstyrkan i Danmark och Norge. Enskild utredning vid Militär
högskolan. Stockholm. 

Groneberg, Michael (1992): Militiirattacherapporteringen från med Tyskland 
allierade respektive av det beroende stater 1939-1945. Enskild utredning 
vid Militärhögskolan. Stockholm. 

Nerpin, Henrik (1992): Militärteknologiskt samarbete och köp från utlandet. 
Enskild utredning vid Militärhögskolan. Stockholm. 

Nilehn, Lars (1986): Vi/gen till erkännande Militär professionalisering och till
komsten av en svensk sjökrigshögskola. Stockholm. 

Olsson, Ulf (1973):Uppmstning och verkstadsindustri i Sverige under det an
dm världskriget. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen 
vid Göteborgs universitet 28. Göteborg. 

Ottosson, Jan & Magnusson, Lars (1991): Hemliga makter Svensk imderriit
telsetjänst från unionskrisen till det kalla kriget. Stockholm. 

Persson, Thomas (1990): Militäm studieresor till Tyskland 1939-45. Enskild 
utredning vid Militärhögskolan. Stockholm. 

Richardson, Gunnar (1996): Beundran och fruktan Sverige inför Tyskland 1940-
42. Linköping Studies in Arts and Sciences 136. Stockholm.

Rydström1 Jens (1993): "Tidens krav Om militär profesionalism i Sverige 
och Ryssland 1884-1914." Militärhistorisk Tidskrift 1992/93. Stockholm. 

Sandahl, Christian (1995): "Att vidga sin militära blick Svenska arme
officerares studieresor till Europa 1900-1914". Militärhistorisk tidskrift 
1995. Stockholm. 

Scheiderbauer, Sven (1981): "Uppbyggnaden av flygvapnets första radar
system 1944-1953". Militärhistorisk tidsktift 1981. Stockholm. 

Stenberg, Jan-Olof (1993): Svenska bedömningar av den polska krigsmakten 
1933-1939, Enskild utredning vid Militärhögskolan. Stockholm. 

Tengbom, Anders (1990): Den svenska militärattacherapporteringen från 
Moskva under andra väl'ldskriget. Enskild utredning vid Militärhög
skolan. Stockholm. 

Wallroth, Bengt (1995): Uppföljning av försvarsattacheutredningen 1960. C
uppsats vid Militärhögskolans militärhistoriska avdelning. Stockholm. 

Zetterberg, Kent (1995): I skuggan av Stalin En säkerhetspolitisk balansgång 
Sveriges bevakning av Finlands öde 1944-49. Meddelande nr 9 från Militär
historiska avdelningen vid Militärhögskolan. Stockholm. 

Zetterberg, Kent {1996): "Nils Swedlund". I Arteus, Gunnar (red.): Svenska 
Officersprofiler under 1900-talet. Stockholm. 

Åselius, Gunnar (1990):"Militärattacheerna i S:t Petersburg En undersök
ning av det svenska underrättelseväsendets professionalisering 1885-
1917". Militärhistorisk tidskrift 1990. Stockholm. 

195 



Noter 

1 För en översikt av svenska fredsbevarande insatser genom tiderna se 
Ericson (1995). 

2 SOU 1994:11, kap 5. 
3 ibid., s 121. 
4 ibid., s 125. 
5 Under andra världskriget hade exempelvis atombomben, jetflygplan, 

raketer och radar introducerats. 
6 Sålunda orienterade sig Sverige kulturellt mot Tyskland efter 1870, inte 

minst den svenska armen. Jfr Böhme (1979). 
7 De undersökta studieresorna innefattar ett antal som är betingade av 

materielköp, när det rör sig om studier kring möjlig anskaffning eller 
besiktning av materiel. Däremot inkluderas inte ren hemtransport. 

8 SOU 1994:11, kapitel 5. 
9 Böhme (1979). 
10 Böhme (1989). 
11 Richardson (1996). 
12 Persson (1990). 
13 Sandahl (1995). 
14 Nihlehn (1986). 
15 Åselius (1990); Rydström (1993). 
16 Ottosson & Magnusson (1991); Carlgren (1985), 
17 sou 1976:19. 
rn Wallroth (1996). 
19 Exempelvis de Geer (1990); Tengbom (1990); Groneberg (1992); Sten-

berg (1993). 
20 Olsson (1973). 
21 Scheiderbauer (1981); Ekedahl (1984); Nerpin (1992). 
22 Agrell (1991); Agrell (1985). 
23 sou 1994:11, s 122. 
24 UD 1920, P 70, vol 865, A (allmänt), UD:s diarienummer 144:3, inkom 

19 januari 1948. Hänvisning görs till vikten av kontakter med de nord
iska motsvarigheterna till Foa samt till korta tidsförhållanden och den 
stränga sekretess som borde råda. Se vidare not 26 angående UD:s arkiv
system. 

25 I armestabens arkiv är motsvarande handlingar ordnade efter ämne, 
men ej efter land. Stickprov på försvarsdepartementets konseljakter, för
svarets kommandoexpeditions ärenden, samt armestabens inkommande 
ärenden, gav vid handen en huvudsaklig överensstämmelse med fyn
den i UD:s arkiv. Således kan man förvänta att en undersökning i 
dessa källor skulle ge ett liknande resultat, men bli mer tidsödande. 

26 UD:s arkiv, 1920 års dossiersystem, fram t o m  1949 (personal- och) admi
nistrativa avdelningens ärenden (P), grupp 70, volymerna 865-881. Inom 
resp volym betecknas dossiererna med signum för målland, t ex Ab för 
Sverige, samt en siffra för varje del av dossiern, som i arkivförteckningen 
är arabisk och på själva dossiern romersk. Inom de flesta deldossierer har 
varje ärende åsatts ett löpnummer. Dossierdelarna och ärendena för resp 
land är ordnade i tidsföljd. I det följande kommer hänvisningarna till detta 
att göras som följer: UD, dossiersystem, avdelningsbeteckning, grupp, 
volym, målsignum, dossierdel, ärende; t ex UD 1920, P 70, vol 866, Ab 
III:1 .  

196 



27 UD 1920, P 70, vol 865, A (allmänt), UD:s diarienummer 190:2279, in
kom 18 oktober 1948. 

2ll Fst/U, serie E III:1 - E III:28; Ast/undexp, serie E II, öppna (Ö) resp 
hemliga (H) handlingar; 
FS/centralexp, serie E 4. 

29 Nils Swedlund�.arkiv, vol 17, dagboksnotiser, del Il, 1944-53. Swedlund 
var sedermera 0B 1951-61. 

30 Sandahl (1995). 
31 Märk exempelvis Boerkriget. Såväl inom Europa (Irland) som overseas 

användes den brittiska armen i betydande utsträckning till "policing". 
32 Böhme (1979), s 167. 
33 ibid., s 166-167. 
34 UD 1920, P 70, vol 871-881. 
35 Böhme (1979), s 164 ff. 
36 Böhme (1989), s 245. 
37 UD 1920, P 70, vol 871-881; Fst/Undavd, ser E III:1-18; Fst/U, ser E 

III:1-18; Ast/undexp, ser E II (Ö och H). 
38 Fst/U, E III:18, vol 1 (Kuylenstierna); Ast/undexp, Ser E II (H), vol 2 

(Lindsjö, Smedmark), vol 3 (Rosenqvist) samt vol 2 (Holmgren m fl). 
39 Jfr Richardsson (1996), kap.Hel II. 
40 UD 1920, P 70, vol 871-881; Fst/U, ser E III:1-28; Ast/undexp, ser E II 

(Ö o H); FS/ centralexp, ser E 4. 
41 UD 1920, P 70, vol 871; Fst/U, ser E III:5, vol 1 o 2; Ast/undexp, ser E II 

(H), vol 6. 
42 UD 1920, P 70, vol 871, Ad III: 24. 
43 UD 1920, P 70, vol 871, Ad III: 26; Fst/U, ser E III:5, vol l. 
44 UD 1920, P 70, vol 871, Ad III: 30; Nils Swedlunds arkiv, vol 17, dagboks

notiser, del Il, okt 18-31 1945. 
45 UD 1920, P 70, vol 871, Ad III: 23; Fst/U, ser E III:5, vol 1; resp Ast/ 

undexp, ser E II (H), vol 6. 
46 UD 1920, P 70, vol 871, Ad III: 24, 32 samt Ad IV: 1 och 2. 
47 ibid., Ad III: 25 och 31, samt IV: 3, 5, 7-9, 12, 14, 19-21, 25, 28, 34-37. 
48 ibid., Ad IV: 26, 27, 30 o 31. 
49 S0U 1994:11, sid 141-142. 
50 UD 1920, P 70, vol 872; Fst/(!

1 
ser E III:12, vol 1-3; Ast/undexp, ser E Il 

(H), vol 4, 6-8 samt ser E II (0), vol 2; FS/ centralexp, ser E 4, vol 24. 
51 UD 1920, P 70, vol 872, An II och III. Beträffande radar se ssk An III: 2, 

19 o 21; Scheiderbauer (1981), s 98. 
52 Fst/U, ser E III:12, vol 1 (Rydner, Stangenberg); Ast/undexp, ser E Il 

(H), vol 8 (Ehnbom); I:?/ centralexp, ser E 4, vol 24, (Ljungdahl). 
53 Ast/undexp, ser E II (0), vol 2 (Mörtberg) resp Fst/U, ser E III:12, vol 3 

(Wikland). 
54 Fst/U, ser E III:12, vol 1 o 2 (Karlberg, Persson m fl, Åström). 
55 ibid., vol 1 o 3 (Persson m fl, Kommunikationsavdelningen, Jägerbäck 

m fl). 
56 ibid., vol 1 (Noren, Abelin). 
57 ibid., vol 1; samt Ast/undexp, ser E Il, vol 6. 
58 Fst/U, ser E III:12, vol 1 (Björnberg) 
59 ibid., vol 3. I denna volym finns även två taktiska rekognoscerings

rapporter från augusti/september 1948. De är avfattade på norska och 
rör terräng och framkomlighet, för bl a bandfordon vid sidan av vä
garna, i norra Norge. 

197 



60 Nils Swedlunds arkiv, vol 17, dagboksnotiser, del II, sept 24-27 1948, 
resp akt 15-17 1948. 

61 UD 1920, P 70, vol 872, An III: 14, 15, 20, 25 och 30. Reserapporter kan 
finnas FRA:s arkiv eller andra så kallade KH-arkiv. 

62 UD 1920, P 70, vol 872; Fst/U, ser E III:6, vol 1; Ast/undexp, ser E II 
(H), vol 4. 

63 UD 1920, P 70, vol 872, Af III: 31-40. 
64 Ast/undexp, ser E II (H), vol 4 (Ljunggren); Fst/U, ser E III:6, vol 

l(Hinricsson). 
65 För frågan om Finlands situation, samt Sveriges syn på densamma, un

der denna tid, se Zetterberg (1995), ssk s 44, 51, 62, 69f
1 
85, 133. 

66 UD 1920, P 70, vol 874; FsYU, ser E III:4, vol 2-8; Ast/undexp, ser E II 
(H), vol 4-8 samt ser E II (0) vol 2; FS/centralexp, ser E 4, vol 24 och 25. 

67 UD 1920, P 70, vol 874, Ba IV: 28-31, 33 samt Ba V: 8, 16, 19, 20 , 29, 30, 
74 o 76. 

68 ibid., Ba V: 4, 5, 12, 15, 32, 36, 37, 40, 43, 56, 631 66 och 72. 
69 ibid., Ba V: 38, 44, 47, 51, 59 och 73. 
70 ibid., Ba IV: 271 35, 39; resp Ba V: 1, 2, 9-12,.18, 231 29-311 36, 46, 49, 55, 

56, 60, 65, 66, 70
1 71, 75, 76. 

71 Fst/U, ser E III:4, vol 5 (Ljungdahl). 
72 Jfr Böhme (1996), s 455. 
73 Fst/undavd, ser E III:4, vol 6. 
74 UD 1920, P 70, vol 875, Cn: 6-22; Fst/U, ser E III:lt vol 1. 
75 UD 1920, P 70, vol 877, Db. 
76 Fst /U, ser E III:3, vol 1; Ast/undexp, ser E II (Ö), vol 2. 
77 UD 1920, P 70, vol 875, Cs Il-III; Fst/U, ser E III:16, vol 1 o 2; FS/ 

centralexp, ser E 4, vol 24. 
78 UD 1920, P 70, vol 875, Cs II: 38 samt Cs III: 1-2, 14-16, 18, 19, 21-23, 31 o 

32. 
79 ibid., Cs II: 36, 37 o 39 samt Cs III: 1, 4, 5, 8, 13, 24, 25, 27, 28, 30 o 33. 
8° Fst/U, ser E III:16, vol 1 o 2 (Åkerman, Kjellson, Furst, Wanström, Eng

lund, Sandermark, Steffen, resp Rehnberg); FS/centralexp, ser E 4, vol 
24 (Björkestrand m fl). 

81 UD 1920, P 70, vol 877, Ct VII: 37-49. 
82 ibid., Ct VII: 37, 38, 40-44, 48, 48. 
83 ibid.

1 
Ct VII: 39, 45-47. 

84 F�t/U, ser E III:18, vol 2; Ast/undexp., ser E II (H), vol 5; ibid, ser E II 
(0), vol 2 (Kellin, Randel och de Berg). 

85 UD 1920, P 70, vol 878, Df IV, här ssk ärendena 2, 5, 18, 25, 33. 
86 ibid., Df IV: 7, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 29. 
87 ibid., Df IV: 6, 10, 14, 26, 27, 32. 
88 Fst{U, ser E III:7, vol 1 o 2; Ast/undexp, ser II (H), vol 5 o 9; ibid., ser E 

II (0), vol 2. 
89 UD 1920, P 70, vol 879, Di II: 46, samt Di III: 1 o 2. 
90 Olsson {1973), s 44. 
91 UD 1920, P 70, vol 879, Ec II: 9-14. 
92 Fst/U, ser E III:17, vol 1. 
93 UD 1920

1 
P 70

1 vol 880, Er: 6. 
94 ibid. 
95 ibid., Er: 7. 
96 ibid.

1 
vol 879, Os; vol 877, Cö; vol 8801 Ed, Ee1 Ele, Eli, Ep1 Eru, Eu. 

198 



97 ibid., vol 881, Ua II:20, 21; Ast/undexp, ser E II (H), vol 4. 
98 UD 1920, P 70, vol 881, Ua II:22; Fst/U, ser E III:1, vol 3; Ast/undexp 

(Ö), ser E II, vol 2. 
99 UD 1920, P 70, vol 881, Ua Il:23; Fst/U, ser E IIl:1, vol 2 o 3; Ast/undexp 

(H), ser E Il, vol 6; FS/ centralexp, ser E 4, vol 24 ... 
100 UD 1920, P 70, vol 881, Ua II:25-30; Ast/ undexp (0), ser E II, vol 2. 
101 UD 1920, P 70, vol 881, Ua III:2-4; Ast/undexp (H), ser E II, vol 8. 
102 UD 1920, P 70, vol 881, Ua III:5-7; Fst/U, ser E III:l, vol 3; FS/ centralexp, 

ser E 4, vol 24. 
103 UD 1920, P 70, vol 881, Ua III:8, 9, 11, 15 o 18; Fst/U, ser E III:l, vol 5; 

Ast undexp, ser E II(H), vol 12; ibid., ser E II(Ö), vol 4. 
104 UD 1920, P 70, vol 881, Ua III:10, 12-14. 
105 ibid., Ua III:17, 20, 21; Fst/U, ser E III:l, vol 3; FS/centralexp, ser E 4, 

vol 25. 
106 Ud 1920, P 70, vol 881, Ua III:19. 
107 ibid., Ua III:23. 
108 sou 1994:11, s 113 f, s 170 ff. 
109 UD 1920, P 70, vol 874, Be: 2-5. 
110 ibid., By, enda ärendet. 
111 För en diskussion kring Swedlunds kontakter med Norge och Danmark, 

se vidare SOU 1994:11, sid 149-154, där bl a hans dagböcker åberopas. 
För mer om Swedlunds gärning, se Zetterberg (1996). 

112 Nils Swedlunds arkiv, val 17, dagboksnotiser, del II, 1945: sept 8-14, 
okt 13-31. 

113 ibid., 1946: feb 14-17, mars 9-15, 18-20, 26, 27. 
114 ibid., 1946: april 21, april 30 - maj 1, aug 24-25. 
115 ibid., 1947: aug 27-29, sept 10-14 . 
116 ibid., 1948: jan 23-25, mars 15-16, april 23-26. 
117 ibid., 1948: maj 8, maj 26 - juni 5. 
118 ibid., 1948: sept 17-19, 22-23, 24-27, akt 15-17, okt 30 - nav 2. 
119 ibid., 1948: nov 15-18, 29-30, nov 29 - dec 4. 
120 ibid., 1948: dec 14, 15-19. 
121 ibid., 1949: jan 11-14, 22-24, 29-30. 
122 ibid., 1949: april 19-21, aug 17-22. 
123 ibid., 1949: sept 6, nov 7, 13. 
124 UD 1920, P 70, vol 868-870, Ah VII-XV. 
125 ibid., vol 870, Ah XV-XIX. 
126 ibid. 
127 ibid., Ab XVIII: 57 resp 65. 
128 ibid., Ab XVI: 42. 
129 Wallroth (1995), s 8. 
130 ibid., s 8 f. 
131 ibid., s 9 f. 
132 Jfr Böhme (1989), s 243. 
133 SOU 1994:11, s 122. Se även Böhme (1989), s 243 ff, för frågan om av 

svenska flygvapnet efterfrågade, resp beviljade och utnyttjade, ut
landskommenderingar. 

134 SOU 1994:11, kap 5. 
13s Se bl a SOU 1994:11, s 170.
136 SOU 1994:11, s 161 ff; ibid., bilaga 13. 

199 




