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Svenska frivilliga till det 
vita Finlands hjälp 1918 

Stabsofficerare och Svenska brigaden 

MAGNUS JULIHN 

Inledning 

Bakgrund och syfte 

Finlands krig i samband med självständigheten 1918 benämns i 
historieskrivningen omväxlande för ett frihetskrig och ett inbör
deskrig. Båda begreppen har sin riktighet. Vid tidpunkten för 
självständighetsförklaringen sent 1917 och fram till strax före 
krigsutbrottet i januari 1918 var Finland en del av det ryska 
väldet. Inom landet fanns betydande ryska militära stridskraf
ter och landet hade tills helt nyligen styrts från S:t Petersburg. 
Samtidigt skedde en nationell utveckling inom landet, som i 
kombination med effekterna av utvecklingen inom Ryssland 
medförde att kampen främst kom att föras mellan finska lands
män. Genomförandet fick i många avseenden karaktär av ett 
inbördeskrig som kom att föras på ett sätt som blottade alla ett 
inbördeskrigs fasor och grymheter. 

För svenskt vidkommande innebar kriget, i kombination med 
det ännu pågående världskriget, att landet på olika sätt enga
gerades i konflikten. Sverige kom efterhand att inta en offici
ellt tillbakadragen roll med en ovilja till aktivt ingripande i 
händelseutvecklingen. Samtidigt genomfördes, med utgångs
punkt från frivilliga krafter, avsevärda ansträngningar för att 
komma främst den vita sidans regeringstrupper till hjälp i kam
pen mot de ryska förbanden och den röda sidans socialistiska 
garden. 
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Från Sverige tjänstgjorde under kriget på frivillig basis 1 091 
svenskar på den vita sidan och ytterligare 78 personer inom 
ramen för humanitär ambulanstjänst.1 Den militära personalen 
bestod av samtliga kategorier officerare, underofficerare, under
befäl samt meniga. Placeringen av personalen varierade mellan 
de som anställdes direkt vid de vita regeringstrupperna och de 
som anställdes inom den Svenska brigaden samt slutligen de 
som omväxlande kom att tjänstgöra i båda organisationerna. 

Uppsatsen är koncentrerad på de insatser som genomfördes 
av svenska stabsofficerare vid de högre befattningarna inom den 
vita armens organisation samt den Svenska brigadens insatser. 
Det svenska politiska agerandet i samband med inbördeskriget, 
de politiska förutsättningarna för deltagande samt stöd, plane
ring, organisation och genomförande av insatserna behandlas i 
arbetet. A vvecklingsfasen i det svenska engagemanget berörs 
kortfattat. Särskild omsorg ägnas åt att diskutera betydelsen för 
den vita sidan av tillskottet av svensk stabsofficers kompetens. 

Forskningsläget och frågeställningar 

Underlaget för uppsatsen har inhämtats genom studier av sam
tida och senare utgiven litteratur i ämnet. Litteraturen har dess
utom kompletterats med svenskt och finskt arkivmaterial. På 
svenska finns det ett stort antal bearbetningar, memoarer och 
biografier utgivna som behandlar kriget i Finland 1918. Flertalet 
är utförda av svenska och finska deltagare i kriget och utgivna 
från tiden strax efter krigsslutet och intill sent 1920-tal. Senare 
utgåvor på svenska är mer sällsynta. Av senare utgåvor kan 
nämnas S Jägerskiöld, Gustaf Mannerheim 1918 (1967), H Soikka
nen, Dokument från finska inbördeskriget (1980) samt H Ylikangas, 
Vägen till Tammerfors (1995). Finskspråkiga källor har av språk
mässiga skäl ej utnyttjats i arbetet. Arkivmaterial från Svenska 
brigadens arkiv, Föreningen Finlands vänners arkiv och enskil
da arkiv vid Krigsarkivet i Stockholm samt Gustaf Mannerheims 
arkiv och Grensholm samlingen vid Riksarkivet i Helsingfors 
har utnyttjats som komplement till litteraturen. 

Någon tidigare bearbetning som analyserar de frivilliga svens
ka insatserna på den vita sidan i kriget utifrån de valda fråge
ställningarna är inte känd. 
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Huvuddelen av det material som använts i arbetet är utarbetat 
av personer som deltagit i händelseförloppet. Detta innebär att 
subjektiva bedömningar av händelserna i hög grad torde prägla 
materialet. Detta har inneburit att en stor försiktighet har iaktta
gits vad avser att dra långtgående och definitiva slutsatser, 
främst beträffande beskrivningar som anknyter till av författar
na utförd verksamhet. 

Arbetet har inriktats på att finna svar på följande frågeställ
ningar: 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt bidrog de svenska
stabsofficerarna på den vita sidan till dess framgångar?

• Vilken betydelse fick den Svenska brigadens insats?

Dessutom har strävan varit att identifiera de bakomliggande 
orsakerna till den svenska regeringens inställning och agerande 
i samband med de frivilliga svenska insatserna. 

Inledningsvis beskrivs, i syfte att skapa en bakgrund för 
läsaren, översiktligt situationen i Finland vid tiden för krigets 
utbrott, samt inbördeskrigets händelseförlopp. Därefter berörs 
de politiska förutsättningar, de frivilliga svenska stabsofficer
ararna och Svenska brigaden. Slutligen sker en återkoppling mot 
de övergripande frågeställningarna. En syntes av den svenska 
insatsen formats. 

Utvecklingen i Finland 1917-18, 
inbördeskriget 1918 

Finland före inbördeskriget 

Finland utgjorde fram till 1809 en del av Sverige. Därefter blev 
landet, efter rysk erövring en autonom stat underställd Ryssland 
fram till 1917. Under krigsåren 1914-17 stegrades, trots ett blomst
rande affärsliv och en god arbetsmarknad, de sociala spänning
arna inom landet. Industrialiseringen hade ej förmåga att syssel
sätta en stor del av den obesuttna befolkningen.2 

Redan under världskrigets första år vidtogs åtgärder, med 
ursprung i akademiska studentkretsar, för att skapa förutsätt-
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ningar för en väpnad själ vständighetskamp mot Ryssland. Verk
samheten kom att benämnas "jägarrörelsen". Cirka tvåtusen 
frivilliga från Finland sökte sig till Tyskland för att få militärut
bildning. Dessa organiserades vintern 1915-16 till den 27. preus
siska jägarbataljonen. Bataljonen skulle senare komma att spela 
en betydelsefull roll i det kommande inbördeskriget i Finland. 

När den ryska marsrevolutionen bröt ut innebar det att makt
strukturen som hållit Finland samman kollapsade. Ekonomin 
som var anpassad till Ryssland kom i gungning och landet gick 
in i en depression. Arbetslöshet och livsmedelsbrist uppstod. 
Inflationen tog fart.3 

Vid denna tid inkallades lantdagen, som under kriget varit ur 
funktion. Socialisterna var i majoritet och de fick övervikt i den 
koalitionsregering som bildades i april. Lantdagen antog den 18 
juli den s k maktlagen. Innebörden var att finländska lagstift
ningsfrågor skulle överföras till lantdagen från den ryska rege
ringen. Interimsregeringen i S:t Petersburg svarade med att 
upplösa lantdagen och utlysa nyval. Vid nyvalet i oktober erhöll, 
efter en förbittrad valkampanj, de borgerliga en knapp majoritet. 
Från valet och framåt stegrades spänningarna mellan de båda 
politiska grupperingarna. Med start i Tammerfors började, obe
roende av den socialistiska partiledningen, röda garden att upp
rättas. Vapen och instruktörer erhölls från den ryska militären 
i landet. Under november ökade spänningarna, bl a på grund av 
bolsjevikrevolutionen i Ryssland, till kokpunkten. En storstrejk 
genomfördes i mitten av november. Efter strejken var brytning
en mellan socialister och borgerliga ett faktum och samarbetet 
upphörde.4 

På den borgerliga sidan upprättades under sommaren och 
hösten skyddskårer inom landet. Arbetet leddes av Aktiva kom
mitten (jägarrörelsen) och Militärkommitten (sammanslutning 
av tidigare finländska officerare). Syftet var att upprätta man
skapsorganisationer för den blivande självständighetskampen. 
Bristen på vapen och instruktörer var påtaglig.5 

Den politiska ledningen övertogs i slutet av november av en 
nybildad regering under ledning av Pehr Edvind Svinhufvud. 
Regeringen proklamerade omgående Finlands oberoende. Lant
dagen godkände självständighetsförklaringen den 6 december 
med knapp majoritet. Vid nyåret erkände den nya ryska bolsje-
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vikregimen självständigheten. För att i praktiken kunna genom
föra självständigheten bemyndigades regeringen, under krafti
ga protester från socialisterna, att upprätta en stark ordnings
makt. I en regeringsproklamation fastslogs den 28 januari att, 
den av Militär kommitten engagerade, generallöjtnanten Gustaf 
Mannerheim utsetts till överbefälhavare och att landets skydds
kårer erhöll status som regeringstrupper. 

I Finland fanns vid krigsutbrottet ca 40 000 man ryska trup
per. 6 Vidare fanns det ca 30 000 man engagerade i de röda 
gardena, varav ca en tredjedel var beväpnade. Skyddskårerna 
räknade vid samma tid ca 38 000 man.7 

Krigsutbrottet och tiden intill Tammerfors fall 

Inbördeskrigets start dateras till den 28 januari. Spänningen i 
landet ledde till att, oberoende av varandra, de röda gardena 
inledde besättandet av Helsingfors och södra Finland samt de 
vita gardena (skyddskårerna/regeringstrupperna) genomförde 
sina första planmässiga anfallsföretag mot ryska garnisoner i 
Öster botten. 

Mannerheim hade som överbefälhavare fått uppgift av rege
ringen att "återställa ordningen i landet". För att klara denna 
uppgift krävdes en operationsduglig arme. 

Under de sista dagarna i januari och de första dagarna i 
februari gick de vita skyddskårerna till angrepp mot de ryska 
garnisonerna. Inom fyra dagar var hela Sydösterbotten i de vitas 
händer. I syfte att skapa ett basområde för organisering av en 
krigsduglig arme fortsatte angreppen och den 6 februari var 
mellersta och norra Finland intill svenska gränsen befriat. 

Den röda krigsledningen inriktade sig främst på att trygga 
framgångarna i Helsingfors och södra Finland. De röda såg 
samarbetet med den ryska militären som garantin för sin strävan 
mot social omdaning. Ryssarna däremot uppfattade de röda som 
hjälptrupper för att slå ned de vitas självständighetssträvanden. 

I mitten av februari hade läget stabiliserats längs en frontlinje 
norr om Björneborg och Tammerfors, över Vilppula, norr om 
Lahtis till gränsen vid Karelska näset (karta 1). Fronten var inte 
sammanhängande utan var koncentrerad främst till järnvägs
knutpunkterna. Viktigt för de vita var att man behärskade den 
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tvärs genom Finland löpande järnvägen som förband Österbot
ten med Karelen samt att man behärskade gränsen mot Sverige. 
För de röda var järn vägsförbindelsen mot S:t Petersburg (Petro
grad) av största betydelse. De röda gardena var vid denna tid 
bundna i strider med kvarvarande vita skyddskårer i södra 
Finland och detta avhöll från en offensiv i nordlig riktning. Detta 
gav regeringstrupperna och Mannerheim den tid som erfordra
des för att skapa de resurser som behövdes.8 

Tiden utnyttjades för att skapa ett fungerande militärt hög
kvarter, indela trupperna i en lämplig struktur samt fortsatt 
rekrytering och utbildning för att stärka armens förmåga och 
numerär. De viktigaste händelserna i detta avseende var ankom
sten av de första stora vapensändningarna från Tyskland, värn
pliktens införande och jägarbataljonens hemkomst från Tysk
land.9 Under denna period (den 10 februari) anlände också de 
första svenska stabsofficerarna till de vitas ledning och insattes 
omgående i uppgifter. Armen organiserades från mitten av 
februari i fyra stridsgrupper, från väster: Satakuntagruppen (un
der befäl av den svenske översten Ernst Linder), Tavastlands
gruppen (under överste Wetzer), Savolaxgruppen (under general
major Löfström/Toll) samt Karelska gruppen (under jägarkapten 
Sihvo). 

Förhållandet mellan de röda och de kvarvarande ryska för
banden förändrades den 18 februari. Det rådande vapenstille
ståndet mellan Tyskland och Ryssland avbröts och tyskarna gick 
till offensiv. Ryssarna beslutade att dra tillbaka sina styrkor och 
det kom även att innefatta de ryska förbanden som kvarstod i 
Finland. Undantagna var endast de frivilliga ryska formatione
rna som ställdes under den röda sidans befäl.10 De röda genom
förde under sista delen av februari och de första dagarna i mars 
flera offensiver. I norr låg tyngdpunkten mot Vilppula fronten 
som försvarades av Tavastlandsgruppen och i Karelen pressa
des de vita försvararna till det yttersta genom en kraftfull röd 
offensiv som varade ända till den 11 mars. 

Under tiden de röda offensiverna pågick och de vita försvaren 
pressades tillbaka, arbetades det intensivt bakom den vitafron
ten för att skapa en offensiv förmåga. När det vita defensiv
skedet avslutades i mitten på mars och offensiven mot Tammer
fors påbörjades, var frontbildningen i stort den samma som i 
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Karta 1. Frontens sträckning från bö1jan av februari till mitten av mars. 
H Peyron, En militärs minnen ( 1969 ), s 34, 
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krigets inledningsskede. De vita hade utnyttjat tiden till att 
skapa operationsdugliga förband beredda för anfallsuppgifter. 
Mannerheim och de vita riktade nu blickarna mot Tammerfors. 
Syftet med planen, vars upphovsman var den svenske kaptenen 
Henry Peyron, var att genom en inringningsmanöver innesluta 
och försätta de rödas stora truppkoncentrationer mellan Tam
merfors och Vilppula ur spel. Därefter skulle staden intas.11 
Vidare framhölls stadens egenvärde och symboliska betydelse 
som ett av de rödas starkaste fästen. Slutligen var situationen nu 
sådan att Mannerheim och de vita var i behov av en framgång för 
att upprätthålla den borgerliga befolkningens tro på seger.12 

Beslutet och förberedelserna påskyndades de första dagarna i 
mars då det kom till högkvarterets kännedom att senaten (den 
vita regeringen), som nu fanns i Vasa - trots Mannerheims 
uttryckliga vilja - beslutat att anta det tyska erbjudandet om 
hjälp med en expeditionskår. För Mannerheim var det av avgö
rande vikt att vinna en betydande framgång utan utländsk in
blandning och på så sätt öka möjligheterna till ett framtida 
självständigt Finland.13 

Offensiven igångsattes den 15 mars. Gruppen Wetzer fick till 
uppgift att binda fiendens huvudstridskrafter i fronten. Detache
mentet Wilkman fick till uppgift att avskära den röda reträtt
vägen söderut vid Orivesi. Detachement Hjalmarsson (under 
ledning av den svenske översten Harald Hjalmarsson) skulle ta 
Kuru och därefter fullfölja inringningen. Slutligen skulle grup
pen Linder avskära Tammerfors järnvägsförbindelse västerut 
(karta 2). Efter hårt motstånd fullföljdes anfallet den 20 mars. 
Inringningen och förgörandet av fienden misslyckades. Orsaken 
var dels att detachement Hjalmarsson ej nådde fram till järnvä
gen mellan Tammerfors och Orivesi, dels att gruppen Wetzer ej 
förmådde binda fienden i fronten i tillräcklig omfattning.14 Re
sultatet blev trots allt en katastrof för den röda sidan. Fronten 
föll samman och de röda trupperna flydde mot Tammerfors. 

Offensivens andra skede omfattade gruppen Wilkmans fort
satta anfall mot terrängen och järnvägen söder Tammerfors, 
gruppen Wetzers fortsatta anfall mot Tammerfors och gruppen 
Linders (förstärkt med detachement Hjalmarsson) anfall mot de 
röda försvaret väster Tammerfors (karta 3). Anfallen gick inled
ningsvis enligt uppgjorda planer och högkvarteret utfärdade på 
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kvällen den 24 mars order om slutanfall mot staden dagen därpå. 
På kvällen den 26 mars var läget dock annorlunda än man 
förväntat sig. De tre anfallsstyrkorna hade trots uppbjudande av 
alla sina krafter endast nått begränsade framgångar och stod nu 
i Tammerfors förterräng utan förmåga att fortsätta framåt och nå 
ett avgörande. Situationen komplicerades av att täta rapporter 
kom från Karelen om att försvaret där sviktade. Överbefälhava
ren fattade efter stor tvekan15 beslut om att utnyttja de fåtaliga 
reserverna och fortsätta anfallet mot Tammerfors. Det 2. jägar
regementet och Svenska brigaden (360 man) beordrades fram 
och underställdes grupp Wetzer. På skärtorsdagen den 28 mars 
fortsatte anfallet (karta 4). De vita anfallstrupperna mötte ett 
förbittrat motstånd och när dagen var slut konstaterades att 
endast begränsade terrängvinster i östra delen av stadens utkant 
uppnåtts. Förlusterna var avsevärda på båda sidor. På den vita 
sidan drabbades de tillförda reserverna mycket hårt. Då ytterli
gare reserver ej kunde avdelas återstod endast att göra ett uppe
håll i striderna. En paus på fem dygn med vila, reorganisation 
och förberedelser för det slutliga anfallet vidtog. Under denna 
tid skedde en omorganisation som innebar att hela anfallsfron
ten söder och öster om staden ställdes under överste Wetzers 
befäl. Den 3 april påbörjades anfallet och efter tre dagars inten
siva strider, med bl a förnyad insats av Svenska brigaden, var 
kampen över och kaputilationsförhandlingar påbörjades. Den 6 
april kapitulerade Tammerfors. 

Efter 23 dagars strider hade den vita armen på egen hand utan 
tyskt stöd uppnått den seger som blev vändpunkten i kriget. De 
rödas starkaste avdelning var krossad och ca 11 000 osårade var 
i de vitas händer som fångar.16 Krigets slut skymtade äntligen. 

Tiden efter Tammerfors fall och fram till krigets avslutning 

Den första veckan i april medförde en rad genomgripande för
ändringar av läget. Tillsammans blev de av avgörande betydelse 
för utgången. Kriget gick därefter in i ett nytt avslutande skede. 
Den 3-5 april landstiger den tyska Östersjödivisionen under 
befäl av general von der Goltz i Hangö och påbörjar framryck
ning mot Helsingfors. Den 5 april lyckades de vita i Karelen 
åstadkomma en förintelseseger vid Rautus. Den 6 april kapitu-
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Karta 4. Striderna i förterrängen öster om Tamme1fors den 28 mars. 
W A Douglas. Operationerna kring Tamme1j'ors 1918 ( 1925 ). s 384. 

lerade Tammerfors. Den 7 april landstiger den tyska brigaden 
Brandenstein i Lovisa (öster Helsingfors) och påbörjar anfall i 
nordlig riktning i syfte att skära av järnvägen i öst västlig rikt
ning och inta Lahtis. 

Redan innan Tammerforsoffensiven hann avslutas hade Man
nerheim fattat beslut om fortsatt inriktning av operationerna.17 

De kommande operationerna innebar en offensiv på Karelska 
näset i syfte att avskära förbindelserna till Sovjetryssland och 
tvinga de rädas östra frontgrupp till kapitulation. För att lyckas 
med detta krävdes en omorganisation och omgruppering av den 
vita armen. Den tidigare indelningen i fyra frontgrupper upp
hävdes och istället skapades två av varandra oberoende armeer. 
Den 7 april bildades Västarmen under befäl av generalmajor 
Wetzer och Östarmen under befäl av generalmajor Löfström 
(Tall). Gränsen mellan de båda armeernas operationsområde 
blev Päijänne (sjösystemet mellan Jyväskylä och Lahtis). Hög
kvarteret framflyttades från Seinäjoki till S:t Michel. 
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Västarmen indelades i sin tur i två grupper som fördes av 
svenskarna Linder och Hjalmarsson. I den senares grupp ingick 
även den Svenska brigaden. Gruppen Linder intog den 13 april 
Björneborg och samtidigt intog de båda tyska enheterna Hel
singfors respektive Lahtis. Under tiden fram till den 2 maj 
genomfördes inringning av de kvarvarande röda förbanden. 
Därefter avslutades västarmens operationer. 

I öster indelades armen i tre grupper: Grupperna Sihvo, Wilk
man och Ausfeld. Offensiven inleddes den 20 april och efter hårda 
strider kapitulerade de rädas sista fäste Viborg den 29 april. De 
rödas båda huvudgrupperingar var därmed besegrade. Under 
tiden 27 april-4 maj genomförde generalmajor Linder med en 
särskilt sammansatt operationsgrupp en sista framryckning mot 
och inringning av de kvarvarande röda styrkorna i Kotka
Fredrikshamns området. Därmed avslutades krigets sista skede. 

Finland efter krigets slut 

Efter kriget återflyttade senaten från Vasa till Helsingfors. Den 16 
maj genomfördes ett av Mannerheim initierat högtidligt intåg i 
Helsingfors av den vita armens trupper. Vid detta tillfälle deltog ej 
de tyska förbanden. I det tal som Mannerheim höll till lantdagen 
betonade han den vita armens insatser och betydelse för att i 
framtiden skapa ett statsskick som kunde skapa trygghet åt Finland. 

Under maj månad fördjupades dock efterhand de tidigare 
motsättningarna mellan överbefälhavaren och senaten avseen
de hur armen efter kriget skulle organiseras och beträffande i 
vilken riktning landets politiska orientering skulle ske. Senatens 
förslag innebar att omdaningen av armen skulle ske med tyskt 
stöd och i tysk riktning, vilket Mannerheim kraftigt motsatte 
sig.18 Sedan Mannerheim i slutet av månaden nått full insikt i 
senatens planer avseende armens framtida organisering och 
kommande tyska inriktning, begärde han avsked och avgick den 
30 maj som överbefälhavare. Samtidigt lämnade även de svens
ka stabsofficerarna sina befattningar och återvände till Sverige. 
Den kommande tyska orienteringen omöjliggjorde fortsatta in
slag av officerare och underofficerare i armen som ej var av tysk 
härkomst.19 Strax innan, den 28 maj, avtackades den Svenska 
brigaden i Helsingfors av Mannerheim. 
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Sammanbrottet för centralmakterna i slutet av år 1918 innebar 
att det tyska inflytandet i Finland bröts. Situationen i landet var 
svår. Inrikespolitiskt företrädde lantdagen endast de borgerliga, 
livsmedelsbristen förvärrades och krigsfångeproblemet var all
varligt. I öster hotade den framväxande sovjetmakten.20 I detta 
läge vändes åter blickarna mot Mannerheim och den 12 decem
ber valdes Mannerheim av lantdagen till riksföreståndare med 
73 röster för och 27 röster emot.21 

Sammanfattning 

Efter tre månaders öppet krig avslutades konflikten, som inled
ningsvis hade karaktären av ett frihetskrig med syfte att erövra 
självständighet och nationellt oberoende. Efterhand fick det 
också en utveckling till ett rent inbördeskrig mellan olika delar 
av landets egna befolkning. Det sedan lång tid eftersträvade 
målet om ett självständigt Finland uppnåddes. De sociala spän
ningarna i kombination med utvecklingen i Ryssland ledde till 
att kampen till största delen kom att föras mellan landsmän på 
ett sätt som innebar den djupaste tragik och som kvarlämnade 
djupa ärr hos den finländska befolkningen för lång tid framåt. 

De politiska förutsättningarna för svenskt 
deltagande och stöd, samt formerna för 
dess genomförande 

Det politiska läget i Sverige vid krigsutbrottet 

Sverige hade sedan oktober 1917 en liberal-socialdemokratisk 
regering under ledning av liberalen Nils Eden. Dåvarande sjö
ministern Erik Palmstierna har i efterhand beskrivit regeringens 
uppfattning i samband med krigets utbrott. Han hävdade att 
regeringen väl kände till de tysk-finska förbindelsernas art (vil
ka uppfattades som goda och väl utvecklade), samtidigt som 
kännedom om förhållandena i Finland och Ryssland var bristfäl
liga. För regeringen var det angeläget att agera så att neutralite
ten ej kunde klandras och därigenom ett gott förhållande till 
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en ten ten kunde bibehållas (bl a för ett kommande handelsavtal). 
Detta innebar enligt Palmstierna att regeringen trots "en djup 
sympati för de finska självständighetssträvandena" var tvungen 
att avstå från att bejaka de framställningar som riktades från 
Finland med början i december. Syfte var att undvika inbland
ning i tysk-finska förhållanden. Vidare skrev Palmstierna att det 
i januari var omöjligt att avgöra vem av parterna i Finland som 
hade rätten på sin sida och därigenom gick det ej att då ta parti 
i frågan. Om regeringen vid inbördeskrigets början tagit parti 
för de vita kunde man vara viss om att den svenska arbetarrörel
sen skulle ha reagerat. Detta innebar enligt Palmstierna att 
endast medling och humanitär hjälp skulle kunna komma ifråga 
och ett aktivt svenskt ingripande var uteslutet.22 Händelserna i 
Finland skulle komma att ställa den svenska regeringen inför 
uppgifter som den ej var förberedd för.23 

Svenskt ställningstagande och 
frågan om svensk intervention 

Redan vid tiden för krigsutbrottet i januari var Mannerheims 
linje klar. Finland borde ej lita till utländsk hjälp eller begära 
intervention. Värdet av att med egen kraft lösa konflikten och 
även möjligheterna till en framtida självständig ställning för 
Finland var motiven. Denna uppfattning delades inte av alla i 
ledande ställning i Finland. Mannerheim som var för en nordisk 
orientering, var dock angelägen om att erhålla bistånd med 
vapenhjälp och frivilliga utifrån.24

Den 27 januari skriver den svenske sjöministern Palmstierna: 
"Finnarna har det fruktansvärt. En ordningsmakt är under upp
sättande och de begära femtusen gevär av oss". Regeringen är 
oenig.25 

Den 31 januari berättar dagboken: (Mannerheims utsände 
representant) landshövding Heikel begär 100 000 gevär, mad
rasser, filtar, brunkol till fartyg samt fri transitering av vapen. 
Från kronans förråd kan inget sändas. Ett öppet partitagande är 
omöjligt, då situationen utvecklats efter rena klasskampslinjer. 
På ena sidan socialistiska partistyrelsen, arbetare och torpare 
och den av svensk överklass ledda ordningsmakten på den 
andra sidan. Vi kan bistå dem med rödakorsmaterial, madrasser 
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och bunkers (för fartyg). Järnvägstransport av vapen skulle 
utlösa en rörelse av allvarlig karaktär bland våra egna arbetare. 
Hemliga utskottet är starkt emot detta. Regeringen är oenig.26 

Den 3 februari står det: (Svenske) generalkonsuln Ahlström (i 
Helsingfors) skickar "telegram på telegram om intervention". 
Han påverkar (utrikesminister) Hellner. Högerredaktörerna är 
samlade. Man förbereder en aktion avseende att frivilliga skall 
sändas ut. Enligt min mening borde ett svenskt ingripande ske i 
form av "en vädjan att upphöra med borgarkriget" och erbju
dande om svensk medling. Finnarna framför inte sina framställ
ningar i tysthet. Tydligen vill man engagera Sverige officiellt.27 

Den 5 februari: "Det blir allt värre". Regeringskris hotar i 
transiteringsfrågan. Hellner hotar att avgå. Transitering på järn
väg är inte aktuellt. Branting vill transitera vapen med hänvis
ning till att den röda vågen bör dämmas upp i Finland innan den 
når Sverige. Senatens ledare Svinhufvud har via ministern i 
Stockholm begärt svensk intervention. Begäran är avslagen. 
Tanken på svensk medling är framförd till finske ministern och 
erbjudande om svensk örlogskonvoj av vapenlaster från Tysk
land längs svenska kusten har givits. (Detta kompletterades 
något senare med erbjudande om att tända svenska fyrar och 
avdela isbrytare för vägvisning till finska hamnar.)28 

Den 10 februari sägs det: Hellner vill bifalla de finska fram
ställningarna. (Ecklesiastikminister) Ryden och (finansminister) 
Thorsson vill förbjuda all export och transitering. Motsättning
arna i regeringen är hopplösa.29 

Den 16 februari berättas:" Aktionen för ett svenskt inskridan
de i Finland tar allt mer hysteriska former." Förstår de inte att 
även om vi ville kan vi ej. Vi saknar "träng och förråd, havre, 
ull och läder för ändamålet".30 

Slutligen den 28 februari: Den finske ministern begär (export) 
licens av 10 kulsprutor, 2 000 gevär, 100 000 patroner och 50 000 
handgranater. Licens medgavs till slut sedan Hellner väckt kabi
nettsfråga i ärendet. 

I Finland skrev Mannerheim den 28 februari i brev till sin bror 
Johan i Sverige: "Att bedja om en intervention anser jag emeller
tid omöjligt och icke förenligt med Finlands värdighet". Man
nerheim stod inte bakom Svinhufvuds begäran om intervention 
den 5 februari.31 
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Den finska synen på det svenska agerandet blev att regering
ens ovilja till bifall till Finlands önskemål grundade sig på 
inrikespolitiska förhållanden. Avgörande var ytterst de vänster
extremas inställning inom socialdemokraterna och vänstersoci
alisterna. Ett svenskt ingripande skulle kunna framkalla orolig
heter inom landet och politisk kris.32 

Svenska statens stöd till Finland 
Det officiella stöd som lämnades av Sverige inleddes egentligen 
med att Sverige som första nation efter Sovjetryssland erkände 
Finlands självständighetsförklaring den 4 januari 1918. I övrigt 
kom stödet att begränsas till följande åtgärder: 

Tidigt i februari medgav man att svenska officerare beviljades 
avsked ur svensk tjänst för att därefter inträda i finsk tjänst på 
den vita sidan. Antalet statofficerare begränsades dock hårt, 
medan frikostigheten var större beträffande reservofficerare.33 
Vidare underlättades de första vapen- och jägartransporterna 
från Tyskland genom svenskt tillmötesgående med konvojering 
längs svenska kusten, samt tända fyrar och vägvisning till finska 
hamnar i mitten av februari. Exportlicens från Sverige avseende 
vapen och ammunition beviljades vid ett tillfälle, sedan utrikes
ministern väckt kabinettsfråga. Dessutom blundade man med
vetet för enskild utförsel av vapen och annan materiel ur Sverige.34 
Två medlingsförsök via det röda Folkkommissariatet genomför
des av en svensk socialdemokratisk delegation mellan den 25 
februari och 5 mars. Inom denna period besökte även delegatio
nen Tammerfors och träffade den röda krigsledningen på plat
sen.35 Utöver detta tillkom det svenska agerandet i Ålandsfrå
gan, vilket behandlas särskilt under följande avsnitt. 

Den svenska Ålandsexpeditionen 
Åland hade sedan långt före 1917 �pelat en stor roll för den som 
ville påverka de norra delarna av Ostersjön. Samtidigt utgjorde 
ögruppen en amfibisk tvärförbindelse mellan Sverige och Fin
land. När Tsarryssland 1917 föll samman var Åland sedan 1915 
befäst och bemannad med en liten rysk garnison. En osäkerhet 
om ögruppens framtid uppstod och intressen riktades från flera 
håll. 
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Sverige hade redan under hösten 1917 förhandlat med Berlin
regeringen angående möjligheten att förvärva Åland. I decem
ber genomförde dessutom en delegation bestående av ledande 
ålänningar en uppvaktning i Stockholm i syfte att åstadkomma 
en återförening med Sverige. När Finland förklarade sig själv
ständigt förändrades situationen och det blev nu en fråga mellan 
Sverige och Finland.36 I svensk press framfördes i början av 
februari uppgifter om ryska övergrepp mot den åländska befolk
ningen. Uppgifterna var inte helt utan grund men ändå starkt 
överdrivna. 37 Detta inträffade samtidigt som den vita Nystads
kåren anlänt till ögruppen efter en marsch över isarna från finska 
fastlandet. Detta blev upptakten till den första delen av den 
svenska expeditionen till Åland. 

Pansarbåten Thor m fl fartyg beordrades den 13 februari till 
Eckerö med uppgift att ta hand om svenska medborgare och 
ålänningar som ville sätta sig i säkerhet i Sverige. De svenska 
sjöofficerarna påbörjade vid framkomsten medling mellan Ny
stadskåren och den ryska garnisonen. Befälhavaren på Thor 
begärde understöd från Sverige och två pansarskepp och ett 
kustartillerikompani avdelades den 18 februari av den svenska 
regeringen.38 Den svenska aktionen hade igångsatts utan att 
underrätta eller begära medgivande från vare sig den vita sidan39 

eller den röda sidan. 40 Den 20 februari beslutades efter för handling 
att Nystadskåren skulle avväpnas och via Sverige transporteras 
tillbaka till norra Finland. Ryssarna fick behålla sina vapen och 
åtog sig att inom fem veckor lämna Åland. Beslutet att Nystads
kåren lade ner sina vapen kom till stånd pga att sjöminister 
Palmstierna undvek att vidarebefordra Mannerheims instruk
tioner, som utlovats via Thor till Nystadskåren. Motivet var enligt 
Palmstierna att "jag ville ej ta 600 finnars död på mitt samvete" .41 

Nystadskårens ledning och företrädare för ålänningarna be
gärde att svensk trupp skulle stationeras på Åland under en tid 
för att svara för ordningens upprätthållande under det ryska 
tillbakadragandet.42 Palmstierna fick "just när vi var färdiga 
med vårt pacificeringsarbete" den 21 februari besked om att 
tyskarna var på väg mot Åland med en landstigningsstyrka.43 

Samtidigt beslutade han att sända ett svenskt detachement (med 
bl a en bataljon ur Göta livgarde) till ögruppen. Styrkan anlände 
den 24 februari och nådde den 2 mars Mariehamn.4'

1 
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Den 5 mars anlände den tyska styrkan till Eckerö med den 14. 
jägarbataljonen ombord. Åland skulle bli ett etappområde för en 
kommande tysk landstigning i Finland. I detta kritiska läge 
iakttogs en fullständig tystnad från Sverige. Ansvaret överläm
nades till den svenske amiralen på platsen. Tyskarna påbörjade 
landstigning medan ryssarna förberedde avfärd. Svenskarna 
såg passivt på:15 

Palmstierna hade, enligt Jägerskiöld, felbedömt den tyska 
politiken i Östersjön. Sammanbrottet av de tysk-ryska fredsför
handlingarna och även det svenska agerandet riktade det tyska 
intresset mot Åland. Lika allvarligt var att den svenska Ålands
expeditionen ytterligare skärpte motsättningarna mellan Sverige 
och den vita regeringen i Finland.46 Den socialdemokratiska 
delegationen vid medlingsförsöken i Finland hävdade i över
läggningar med Folkkommissariatet att Sveriges avsikt ej var att 
kränka Finlands neutralitet eller annektera Åland. Skälet till 
ingripandet angavs vara rent humanitärt och den splittrade 
situationen i Finland gjorde att det var oklart avseende med 
vilken regering förhandling skulle ske.47 

Svenskarna stannade kvar på Åland till den 16 maj, trots att 
det, enligt Mannerheims version, saknades skäl för deras närva
ro efter den 5 mars då tyskarna anlänt.48 

Föreningen Finlands vänner i Sverige och formerna 
för det frivilliga svenska stödet till Finland 

Redan före krigsutbrottet i slutet av januari förekom humanitär 
understödsverksamhet till Finland. Under tiden före och i an
slutning till krigets utbrott utbildades dessutom ca 125 finska 
medborgare i vapentjänst och soldatkunskaper under tre veckor 
i Stockholmsområdet. Efter avslutad utbildning återvände de 
till Finland och deltog på den vita sidan i striderna.49 

Den egentliga starten för det organiserade frivilliga stödet 
skedde den 29 januari då ett trettiotal personer samlades i 
Stockholm för att diskutera vad som kunde göras. Som en följd 
av detta möte bildades den 2 februari föreningen "Finlands 
Vänner". Som ordförande valdes Gustaf Mannerheims yngre 
bror Johan Mannerheim, vilken stod i ständig telegrafförbindel
se med brodern i Finland.50 I föreningens stadgar angavs målet 
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för verksamheten till " Att stödja den lagliga finska regeringen i 
dess kamp för återställande och upprätthållande av laglig ord
ning i Finland" .51 Föreningen upprättade en hjälp byrå för svens
ka frivilliga till de vita regeringstrupperna. Byrån kom sedan att, 
enligt general Mannerheims direktiv och i samarbete med finska 
legationen i Stockholm, förmedla frivilliga till Finland. Den 10 
februari beslöt föreningen att verka för organisering av en frivil
lig kår till Finland (som senare blev den Svenska brigaden). Med 
anledning av detta engagerades fil doktor Gustaf Hallström att 
administrera verksamheten och en separat informationsbyrå för 
verksamheten öppnades centralt i Stockholm. Efterhand upprät
tades dessutom ett fyrtiotal filialkontor runt om i landet.52 

Under Finlands beskickning i Stockholm bildades en finansiell 
kommitte. Denna ansvarade för inköp av vapen, ammunition och 
annan krigsmateriel till den vita armen. För anskaffning av mate
riel och utbetalning av löner till kontrakterad personal krävdes 
betydande ekonomiska medel. Genom förmedling av Finlands 
vänner tecknades ett lån på 11 miljoner kronor mellan Finlands 
beskickning och en grupp svenska finansmän. För finansiering av 
Svenska brigaden och ambulansverksamheten anskaffades medel 
genom olika insamlingar samt bidrag från tusentals enskilda.53 

Förhållandet mellan svenska staten 
och de frivilliga stödinsatserna 

Svenska statsmakternas agerande kom ej av Finlands vänner att 
uppfattas som underlättande för det frivilliga arbetets bedrivan
de. Uppgiften upplevdes av Gustaf Hallström som kinkig och 
många gånger svårlöst på grund av de politiska uppfattningarna 
i Sverige.54 Genom att personal från krigsmakten tvingades att 
begära avsked utan löfte om återanställning, komplicerades 
ställningstagandet för den enskilde.55 Vidare begränsades möj
ligheterna att bedriva ett öppet värvningsarbete. Istället fick 
verksamheten bedrivas som ett upplysningsarbete. Kontrakt 
mellan den enskilde och finska legationen kunde vidare ej upp
rättas i Sverige. Dessa skrevs istället i Torneå efter det att grän
sen passerats. För att utföra livsmedel, mer än en tvål, vapen och 
ammunition samt annan utrustning fodrades vid varje tillfälle 
exportlicens av den enskilde från Statens handelskommission.56 
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Sammanfattning 

Hur var de politiska förutsättningarna för ett svenskt engage
mang i Finland och hur var regeringens inställning i frågan? 
Förändrades inställningen under den tid som kriget pågick? 

Regeringens utrikespolitik strävade efter att hålla Sverige 
utanför världskriget. Ett medel för att lyckas med detta var att 
förhålla sig neutral till de stridande parterna. Ett engagemang i 
Finland kunde, enligt regeringen ha inneburit en tyngdpunkts
förskjutning åt tyskt håll för svenska intressen och därigenom ett 
ifrågasättande av neutraliteten. Samtidigt var ambitionen från 
regeringens sida att vårda förhållandet till ententen bl a i syfte 
att uppnå handelsfördelar. Inrikespolitiskt påverkade händelse
utvecklingen i Finland 1917 och tidigt 1918 de olika partipolitis
ka grupperingarna och samhällsgrupperna i Sverige på olika 
sätt. Detta innebar efterhand ett varierat ställningstagande till 
parterna i Finland. När frågan om ett officiellt svenskt agerande 
blev aktuell, var motsättningarna mellan de olika ställningsta
gandena djupa och opinionens påverkan stark. Regeringen val
de, trots betydande oenighet inom regeringen, att agera pragma
tiskt i syfte att ej engagera Sverige aktivt i kriget i Finland. Denna 
inställning kom att bestå under hela kriget. Efter Tysklands 
inträde på finsk sida saknade den praktisk betydelse för utgång
en av kriget. Begäran om officiellt svenskt stöd var då ej längre 
aktuellt. 

Hur agerade den svenska regeringen under den tid kriget 
pågick? 

Regeringen intog omgående en passiv roll och avvisade ti
digt såväl begäran om vapenköp som begäran om en svensk 
intervention. Även om skälen utåt var att värna om Sveriges 
neutralitet i världskriget, så ger studerat material intryck av att 
oenigheten inom regeringen främst grundades på olika ställ
ningstaganden till de stridande parterna i Finland. Inom koali
tionsregeringen tog flera socialistiska medlemmar parti för de 
röda, samtidigt som intrycket är att flera liberala medlemmar tog 
ställning för den vita sidan. I efterhand anges svårigheten att 
veta vilken av parternas regeringar som företräde Finland, som 
ett skäl till det passiva agerandet. Opinionens påverkan och 
rädslan för att ett engagemang i Finland skulle framkalla kraftigt 
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missnöje hos de egna sympatisörerna, bör också varit skäl för de 
socialistiska regeringsmedlemmarnas försiktiga agerande. Även 
inom socialdemokratin förekom det dock på hög nivå föresprå
kare för ett försiktigt ställningstagande för den vita sidan. En av 
dessa var Branting. 

Det svenska ingripandet på Åland framstår, inom ramen för 
det i övrigt försiktiga och passiva svenska agerandet, som mot
sägelsefullt. Ålands geografiska belägenhet gjorde ögruppen 
intressant för Sverige. Redan före Finlands självständighetsför
klaring och därefter före krigsutbrottet hade Sverige fört samtal 
med tyskarna om Ålands framtida tillhörighet och i det sam
manhanget deklarerat svenskt intresse av Åland. Den åländska 
befolkningen var negativt inställd till de ryska förbanden på 
öarna och deklarerade en vilja till svensk tillhörighet. Ingripan
det på Åland motiverades officiellt av humanitära skäl. Ingri
pandet genomfördes vid en tidpunkt när Finland och Ryssland 
hade mycket låg förmåga att bevaka sina intressen i ögruppen. 
Vidare genomfördes insatsen utan kontakt med någon av parter
na i det finska inbördeskriget. Det svenska agerandet ger anled
ning att anta att det kan ha förekommit ytterligare skäl, utöver 
humanitära, för ingripandet. Det kan ha funnits en dold avsikt 
att utnyttja situationen i syfte att tillägna sig kontroll över 
ögruppen. Vändpunkten i förhandlingarna mellan Ryssland och 
Tyskland samt en underskattning av tyska intressen och förmå
ga i Östersjön innebar dock att inflytandet snabbt nedgick. 

Det frivilliga svenska stödet organiserades tidigt och vann ett 
starkt stöd i de borgliga kretsarna, hos betydande företrädare för 
näringslivet och hos officerskåren. Stödet erhöll, bl a genom 
Johan Mannerheim, en god och värdefull förankring hos såväl 
den finska beskickningen i Stockholm som direkt till de vita re
geringstruppernas överbefälhavare. Detta innebar att För�ning
en Finlands vänner kom att ge ett handlingskraftigt och seriöst 
intryck. Den svenska regeringen och det officiella Sveriges stöd 
till organisationen var minimalt och kom snarast, av föreningen 
att uppfattas som försvårande för arbetets bedrivande. 
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Svenska stabsofficerare i tjänst 
på den vita sidan 1918 

Läget i Finland och Mannerheims behov av stabsofficerare 

Gustaf Mannerheim erhöll den 16 januari sitt förordnande som 
överbefälhavare. Omedelbart därpå avreste han till Vasa och 
påbörjade den 19 januari där ett organisationsarbete för att 
skapa ett högkvarter och kunna överta ledningen över skydds
kårerna. När arbetet började saknades alla förutsättningar för att 
kunna leda och genomföra militära operationer.57 Det högkvar
ter som växte fram fick, till skillnad från svensk motsvarighet, 
även åta sig det ansvar som vanligtvis vilar på krigsministerium 
och förvaltningsorgan. Dessutom fanns inga mellannivåer ned 
till förbanden, vilket innebar att högkvarteret även fick utöva 
taktisk ledning ned mot skyddskårerna. Förmågan till allmän 
överblick över situationen var dessutom bristfällig.58 Avsakna
den av utbildade officerare för att bemanna högkvarteret och de 
högre truppbefattningarna var påtaglig. De män som stod till 
buds var nästan alla runt femtio år och hade varit i finsk eller 
rysk tjänst längre eller kortare tid innan de blivit finska ämbets
eller affärsmän.59 Hos de inhemska officerarna var den militära 
kunskapen föråldrad eller saknades helt. Erfarenhet av gene
ralstabsarbete fanns ej. Huvuddelen stammade, likt Manner
heim själv, från den gamla svenskspråkiga kadettskolan i Fred
rikhamn. Dessutom fanns det också andra med erfarenhet från 
tjänst i den ryska kejsararmen. Valet av medarbetare och tillsätt
ning av befattningar blev därför svårt för Mannerheim.60 

I detta läge sände Mannerheim landshövdingen Heikel från 
Vasa som särskild kurir till Stockholm i syfte att främst knyta till 
sig generalstabsutbildade svenska officerare.61 

Rekryteringen av de svenska stabsofficerarna 

Den förste svenske stabsofficer som anmälde sig till tjänst i Finland 
var överste Ernst Lind er. Han var av finsk härkomst och barndoms
vän och kavallerikamrat med Mannerheim. Linder uppfattade i 
Stockholm Mannerheims önskan om "unga generalstabsoffice
rare". Han telegraferade då omedelbart till Mannerheim och erbjöd 
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sig för tjänstgöring. Samtidigt, innan svar ankommit, begärde han 
avsked från svensk tjänst. Den 5 februari kom svaret: "Kom så snart 
som möjligt" .62 Vid samma tid hade den av Mannerheim utsände 
landshövding Heikel påbörjat ett rekryteringsarbete i Stockholm. 
Den svenske generalstabskaptenen Douglas berättar: "Jag träffade 
Johan Mannerheim på spårvagnen. Han berättade att Heikel sam
ma dag meddelat att general Mannerheim behövde svenska gene
ralstabsofficerare. Vid ankomsten till mitt arbetsrum ringde jag 
omedelbart upp mina vänner generalstabskaptenerna Törngren 
och Peyron. Dessa förklarade sig genast villiga. Samtidigt hade 
Linder övertalat generalstabskaptenen Malmberg att följa ho
nom till Finland" .63Den 7 februari avreste Gösta Törngren och den 
8 februari följdes han av Ernst Linder, Archibald Douglas, Helge 
Malmberg och Henry Peyron. Kort efter reste överstelöjtnanten 
Harald Hjalmarsson och kaptenen Axel Rappe. Därefter följde 
majoren Erik Grafström och kaptenerna Lennart von Heijne och 
C H E Tannlund samt löjtnanten Heijke Heijkenskjöld. 

Tillströmningen av officerare som ville övergå i finsk tjänst 
var mycket omfattande. Det förekom till och med att hela kårer 
vid regementen anmälde sig så gott som mangrant. Den svenska 
regeringen tvingades snart att begränsa antalet beviljande av 
avsked. För de som trots detta beviljades avsked innebar avsak
naden av garanti för återanställning vid hemkomsten att beslu
tet blev svårt. Efter det att de första officerarna lämnat Sverige 
blev handläggningen sådan att avsked beviljades endast del av 
de officerare som föreningen Finlands vänner (enligt direktiv 
från general Mannerheim) gjorde framställningar om i skrivel
ser till svenska försvarsdepartementet.64 Mannerheim beklaga
de i efterhand att svenska regeringen ej kunnat avstå "något 
större antal skickliga generalstabsofficerare" .65 Detta är till del 
motsägelsefullt i jämförelse med vad han skev till sin bror Johan 
den 17 februari: "Skicka mig emellertid ej mera högre svenskt 
befäl. I detta lilla krig har jag svårt att giva åt flera svenskar ett 
högre självständigt befäl" .66 Till finska legationen i Stockholm 
telegraferade han den 24 februari: "Generalstabsofficerare, artille
rister, en ingenjörofficer [ ... ] ett par sjöofficerare har jag använd
ning för [ ... ]" .67 Att antalet svenskt befäl begränsades i slutet av 
februari hade också samband med den misstämning som Åland
sexpeditionen framkallat i Sverige enligt vad Törngren erfor.68 
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Drivkrafterna för de svenska stabsofficerarnas engagemang i 
Finland varierade. Det fanns motiv som anknöt till Sveriges och 
Finlands historiska band och kamp mot den gemensamma ryska 
fienden.69 Andra såg de möjligheter som ett fritt Finland skulle 
innebära för Sverige och Norden ur säkerhetspolitiskt perspek
tiv.70 Slutligen fanns de stabsofficerare som drevs av personlig 
anknytning och med egna släktförhållanden i Finland.71 Tanken 
på ett inbördeskrig och klasskampsmotiv som drivkraft har inte 
återfunnits i studerat material. 

Vid anställningen upprättades kontrakt mellan Finlands be
skickning och den enskilde officeren. I kontraktet tillförsäkrades 
den enskilde lön och livförsäkring. Törngren, Douglas, Peyron 
och Hjalmarsson placerades i löneklass "särskilda villkor". Öv
riga stabsofficerare i "löneklass 1 av fyra möjliga". De tre först
nämnda erhöll per månad 500 kronor jämte ytterligare 1 000 
kronor som insattes på bank i Stockholm. Vidare erhöll de ett 
ekiperingsbidrag om 1 000 kronor samt resekostnader och fri 
kost och logi. Livförsäkringen omfattade bl a 100 000 kronor i 
dödsfallsersättning och en årlig ränta av 5 000 kronor vid full
ständig invaliditet. Om återinträde i svensk tjänst ej beviljades 
efter avslutad finsk tjänst utföll dessutom ett arvode av 1 000 
kronor i högst tre månader.72 Linders förmåner framgår ej av 
avlöningslistorna. 

Själv berättade Mannerheim i augusti 1918, att han med sådan 
iver inväntade de svenska officerarna, att han varje natt vid halv 
ett tiden brukade gå ned till järnvägsstationen för att möta dem, 
som möjligen kunde komma.73 

Befattningar och uppgifter för de svenska stabsofficerarna 

Svenska stabsofficerare i högkvarterstjänst 

Redan vid anställningsvillkorens utformande i Stockholm för
behöll sig Törngren, Douglas och Peyron placering i högkvarte
ret direkt under stabschefen, med Törngren som överordnad. 
Detta godkändes omgående av den finska förhandlaren i Stock
holm. 74 Den 10 februari anmälde sig Törngren för överbefälha va
ren vid högkvarteret i Seinäjoki (sydost Vasa) och på morgonen 
den 12 februari var det de övrigas tur att möta Mannerheim. 
Peyron beskriver sina första intryck som bättre än han föreställt 
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sig.75 Den första uppgiften som omedelbart förelades de tre 
svenskarna var att utforma ett förslag till högkvarterets organi
sation. Det förslag som godkändes av överbefälhavaren den 15 
februari följde i stort svenska principer. 

Högkvarteret fick en ständig indelning i fyra huvudavdel
ningar: Generalstaben, Vapenstaben, Etappstaben och Generalin
spektionen. I generalstaben ingick bl a generalkvartermästare
avdelningen. Denna uppdelades i sin tur på fyra detaljer varav 
operativa detaljen var en. Törngren placerades som chef för opera
tiva detaljen med Douglas och Peyron som stabsofficerare. Gene
ralkvartermästaren fick enligt rysk modell direkt ansvar för de 
operativa frågorna och var föredragande för överbefälhavaren.76 

I befattningen tjänstgjorde under hela kriget ryttmästaren och 
förre Fredrikshamnskadetten Ignatius. Han upplevdes av de tre 
svenskarna som " oerhört besvärlig" och Törngren och han " gick 
illa ihop" under hela kriget medan Douglas och Peyron efter 
hand lärde sig att "sköta honom" och blev med tiden hans 
verkliga vänner.77 

Operativa detaljen fick därefter till uppgift att förbereda ope
rationerna och omsätta överbefälhavarens operativa beslut i 
order. Detaljens arbete blev grundläggande för allt annat arbete 
i staben och inom de olika frontgrupperna. Arbetet bestod av tre 
huvuddelar: 

• löpande ärenden inom ramen för pågående operationer,

• utarbetande av planer för kommande operationer, samt

• utarbetande av direktiv avseende administrativa och organi-
satoriska frågor.78 

Törngren och Peyron tog efterhand huvudansvar för planlägg
ning och genomförande av operationerna medan Douglas inrik
tades mot frågor av organisatorisk natur. Peyron förblev i hög
kvarteret under hela kriget medan Törngren och Douglas ge
nomförde fronttjänst under begränsade perioder. Douglas 
kommenderades som adjutant hos Hjalmarsson den 20 februari-
6 mars under en, av Ignatius initierad begränsad operation i syfte 
att undsätta Nylands skyddskårer.79 Törngren tjänstgjorde un
der Tammerforsoffensiven den 16 mars-10 april i grupp W etzers 
stab som förbindelseofficer och därefter under det avgörande 
skedet som stabschef. 80 
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De tre svenskarna vid operativa avdelningen fick med anled
ning av sin centrala roll i högkvarteret och sin tidiga ankomst till 
Finland efterhand ett stort inflytande på hur övriga resurser från 
Sverige kom att utnyttjas. 

Vid Generalkvartermästareavdelningens förbindelsedetalj 
placerades kapten von Heijne som telegrafofficer (von Heijne 
tillhörde fortifikationskåren och hade genomgått AIHS högre 
kurs). von Heijne följde Törngren till överste Wetzers stab inför 
anfallet mot Tammerfors. Efter Tammerfors fall och armens 
omorganisation placerades han som ingenjörsofficer i östarmen. 

Vid Etappstaben placerades den krigshögskoleutbildade 
trängofficeren kapten Tannlund som stabschef. Efter krigets av
slutning i maj ställdes Tannlund till generalmajor Mexmontans 
förfogande för inspektion av trängen. 

Svenska stabsofficerare i tjänst som strids-
gruppchefer och stridsgruppstabschefer 

Överste Linder och kapten Malmberg kommenderades av högkvar
teret omgående på en inspektionsresa till fronten i syfte att 
inhämta underlag om läget. Resan varade mellan den 14 och 18 
februari och sträckte sig ända bort till den karelska delen av 
fronten. Den 20 februari presenterade Under en skriftlig rapport 
angående intrycken från resan och utnämndes samtidigt till chef 
för den nyligen organiserade Satakuntagruppen. Malmberg ut
sågs samtidigt till kårkvartermästare (motsvarande stabschef 
avseende operativa ärenden) i gruppen. Under kom sedan att 
leda Satakuntagruppen intill Tammerfors fall och omorganisa
tionen till en öst- och en västarme den 7 april. Efter denna 
tidpunkt överfördes gruppen till västarmen under beteckningen 
grupp Under. Den 28 april bröts grupp Under ur västarmen och 
ställdes direkt under högkvarterets befäl för de sista operatio
nerna mot Kotka-Fredrikshamnsområdet. Malmberg kvarstod 
hos Under till krigets slut. 

Överstelöjtnant Hjalmarsson, som var en av de först anlända, 
var inledningsvis något mer svårplacerad.81 Den 20 februari 
placerades han som chef för en expedition underställd högkvar
teret bestående av tillfälligt sammansatta enheter. Syfte var att 
undsätta utsatta skyddskårer söder om Lahtis. Som adjutant 
avdelades Douglas ur högkvarteret. (Med Hjalmarsson följde 
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också den svenske krigshögskoleutbildade majoren Glimstedt 
som stridsgruppchef under Hjalmarsson. Glimstedt stupade 
under anfall mot Heinola (norr Lahtis) den 28 februari. Företaget 
misslyckades och vid återkomst till högkvarteret i Seinäjoki den 
6 mars erhölls ny uppgift för Hjalmarsson. Inom ramen för 
Tammerforsplanen tilldelades Hjalmarsson befäl över de styr
kor som fanns i Virdois (nordväst Vilppula). Detachement Hjal
marsson, som beteckningen blev, underställdes Tavastlandsgruppen 
och överste Wetzer. Under anfallet mot Tammerfors överfördes 
den 20 mars detachement Hjalmarsson till Satakuntagruppen un
der överste Linder, där det kvarstod till Tammerfors fall. Efter 
omorganisationen den 7 april utsågs Hjalmarsson till armegrupp
chef i västarmen (jämsides med Linder). Den 13 april underställdes 
Svenska brigaden gruppen och Hjalmarsson utsågs till dess chef. 
Efter den 2 maj var Hjalmarsson även, under en kort tid kommen
dant i Tavastehus, med uppgift att organisera ett fångläger.82 

Kaptenen Rappe anlände kort efter de första svenskarna. Direkt efter 
ankomst överfördes han till Savolaksgruppen under generalmajor 
Löfström (Toll) och placerades som kårkvartermästare (motsvarande 
stabschef avseende operativa ärenden). Efter omorganisationen ut-· 
nämndes Rappe till stabschef i östarmens stab under Löfström (Toll). 

Majoren Grafström anlände senare än övriga stabsofficerare. 
Vid sin ankomst placerades han fr o m den 2 mars t o m 
omorganisationen inför slutanfallet den 28 mars som stabschef i 
grupp Wilkman som bildades inför Tammerforsoffensiven. Vid 
slutanfallet mot Tammerfors förde Grafström befälet över vänst
ra flygeln i överste Wetzers anfallsfront. Vid kapitulationsför
handlingarna dikterade Grafström villkoren och undertecknade 
dokumenten.83 Efter omorganisationen utnämndes Grafström 
till stabschef i västarmens stab under Wetzer. 

Slutligen skall nämnas den svenske, nyss från krigshögskolan 
kommande, löjtnant Heijkensköld. Avsikten från Hjalmarsson, 
innan avresan från Sverige, var att han skulle placeras som 
adjutant åt honom. Han kom istället att placeras som ansvarig 
för operativa avdelningen i grupp Wetzers stab. 84 Under anfallet 
mot Tammerfors underställdes han Törngren som tillfälligt för
stärkte staben. I samband med uppgiftsinhämtning vid fronten 
i Tammerfors förterräng ställde han sig i täten för ett par kompa
nier vid anfall och stupade strax därefter den 27 mars.85 
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De svenska stabsofficerarnas insatser 

Förutsättningarna för insatserna i högkvarteret präglades av 
överbefälhavarens höga ambition att genomföra stabstjänst, or
ganisation och operationer med "modern prägel" och efter "sto
ra linjer". Vidare skapades rutiner och struktur, samtidigt som 
trycket var hårt utifrån och närheten till fronten var påtaglig. Det 
fanns i Finland ingen fredsstruktur att luta mot, utan allt fick 
byggas upp från grunden.86 Det krävdes, trots att svenskarna var 
"de enda som besatt sakkunskap på området", stort hänsynsta
gande till övriga. Att "vara mer än att synas" blev deras ide för 
verksamhetens bedrivande.87 Avsaknaden av kvalificerade hö
gre befälhavare och rutinerad stabspersonal krävde stor åter
hållsamhet vid skapandet av organisationen.88 

Törngren var föredragande för överbefälhavaren i operativa 
frågor och utvecklade med honom goda och förtroendefulla 
relationer. Samarbetet med de övriga finska stabsmedlemmarna 
fungerade inte alltid väl.89 Under T:s ledning färdigställdes 
under februari planen för Tammerforsoffensiven och utkast till 
Viborgoperationen. När kompetensen troligtvis sviktade i Wet
zers stab under pågående operation mot Tammerfors, sändes T 
dit och intog en central roll vad avser ledning och planläggning. 
T utformade planen för stormningen av staden. Under maj 
månad utarbetade han tillsammans med Douglas planerna för 
armens och krigsväsendets fredstida organisation.90 I T hade 
troligtvis Mannerheim en mycket lojal, kompetent och drivande 
stabsmedlem. Samarbetet med de övriga svenskarna torde ha 
fungerat mycket bra. Törngren befordrades under kriget till 
överste. 

Douglas inriktades tidigt på organisatoriska frågor. Tiden som 
adjutant åt Hjalmarsson beskrivs enligt följande: "Douglas var 
outtröttlig och allestädes närvarande. Han räckte till för allt och 
alla. Douglas mötte kompanierna i kulspruteelden och dirigera
de dem rätt med förtroendeingivande lugn och oberördhet" .91 

Vid återkomsten från Hjalmarsson fick D av Mannerheim upp
giften att genom samtal med tyskarna lösa upp den svåra krisen 
avseende nyttjandet av de hemvändande jägarna. Samtidigt 
påbörjades Tammerforsoffensiven.92 Under Törngrens frånvaro 
var han föredragande för Mannerheim. Detta upplevdes "utan 
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tvekan som höjdpunkten i mitt deltagande". Under denna tid 
fullföljdes också operationsplanen för Viborg tillsammans med 
Peyron. Efter omorganisationen inriktades D mot arbetet att 
organisera den kommande fredstida armen.93 Även D gör in
tryck av att ha varit mycket lojal och kunnig. Samarbetsförmå
gan synes varit mycket bra. Douglas befordrades till överste. 

Peyron arbetade i högkvarteret hela kriget. Intrycket är att P 
genom detta skänkte det operativa arbetet kontinuitet. Han 
utformade på eget initiativ huvuddragen av planen för Tammer
forsoperationen den 24 februari94 och medverkade i all övrig 
operativ planering. P ger intryck av att ha varit en noggrann, 
kunnig och initiativrik stabsmedlem med god blick för operativt 
tänkande och operativa frågor. Samarbetet synes ha fungerat 
väl. Peyron befordrades till överste. 

De upprättade stridsgruppsstaberna fick inledningsvis, i de
fensivskedet i stor utsträckning klara sig själva. Personalbristen 
var stor och de nyutnämnda gruppcheferna fick själva anskaffa 
sin stabspersonal samtidigt som högkvarteret arbetade på läng
re sikt.95 

Om överste Linder skrev Mannerheim: "[. .. J och hans förmåga 
kände och uppskattade jag sedan gammalt, och jag hade därför 
beslutat att anförtro denne finskfödde och sin faders hemland 
tillgivne man en hög befälspost" .96 Den inspektionsresa L utför
de direkt efter sin ankomst blev av stort värde för det arbete 
högkvarteret utförde för att skapa en bild av läget.97 Douglas 
beskrev L: "Hans insats i kriget var utan tvivel förtjänstfull". 
Han besatt moraliskt och fysiskt mod samt ingav stor respekt 
hos sina underlydande. Han lyckades bra och man kunde vara 
lugn för att allt gjordes som kunde göras där han förde befälet. 
Men han var inte lätt att handskas med. Han var fåfäng och 
misstänksam samt kunde lätt känna sig förfördelad.98 L sände 
den 5 mars Mannerheim ett brev där han uttryckte sin oro för att 
starta Tammerforsoffensiven för tidigt. Detta ledde till mötet i 
Kauhajoki den 8 mars mellan högkvarteret, Wetzer och L. Man
nerheim beslutade trots farhågorna att påbörja offensiven. Han
teringen och publiceringen av brevet och känslan av att ha hållit 
emot offensivstarten kom att engagera och plåga L genom resten 
av livet.99 Linder visade dock vid flera tillfällen sin snabbhet, 
framåtanda och förmåga att agera på osäkert underlag. HJO L agera-
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de vid flera tillfällen aktivt för att stävja övergrepp mot tillfånga
tagna röda motståndare.101 Intrycket är att han var oerhört lojal
mot Mannerheim och i många avseenden en föregångsman i sin 
befälsföring. Under befordrades till generalmajor efter Tam
merfors fall och till general av kavalleriet vid krigets slut. 

Hjalmarsson var den svenske stabsofficer som efterlämnade 
det mest motsägelsefulla eftermälet. Jämte Under var han den 
ende svensken som förde ett högre självständigt befäl. H begär
de av Mannerheim en frontbefattning102 och första uppgiften
blev den misslyckade undsättningsexpeditionen till Nystads 
skyddskårer. En orsak till nederlaget vid Heinola uppgavs vara 
att telefonförbindelserna ej bröts i tid103 och en annan var att 
uppfattning om fienden på platsen var felaktig.104 H fick därefter
i uppgift att med ett nyuppsatt detachement från Virdois fram
rycka över Vaskivesi och ta Kuru för att därifrån fullfölja inring
ningen av fienden nordost Tammerfors inom ramen för offensi
ven. Efter tillförda förstärkningar och fientligt tillbakadragande 
kunde Vaskivesi starkt försenat tas. Mellan den 11 och 14 mars 
genomfördes förberedelser för anfall och den 15 mars fortsatte 
anfallet. På kvällen var Kuru ej tagit och under dagen den 16

mars genomfördes ett nytt försök. Trots inkomna rapporter om 
att fienden utrymde Kuru under natten stannade H:s trupper i 
förläggning under natten. Den 17 mars togs Kuru och därefter 
gick truppen i förläggning trots uppmaningar från högkvarteret 
om att fortsätta anfallet mot Murole. Anfallet påbörjades först 
den 19 mars och Murole intogs under dagen. För sitt agerande 
under tiden 9-20 mars fick H omfattande kritik. Detachement 
Hjalmarssons oförmåga att nå järnvägen nordost Tammerfors 
var en viktig orsak till att inringningen av fienden misslycka
des.105 Törngrens dagbok 18 mars berättar: "Generalen har haft 
ett temperamentsfullt samtal med Hjalmarsson i Kuru". Genera
len var vid samtal på ett " operativt miserabelt humör" på grund 
av Hjalmarssons dröjsmål och telefonsamtalet. Jag samtalade 
med P i Kuru för att "rätta till Hjalmarssons Murole-opera
tion" .106 Krigshistorikern Hannula skrev senare, vilket återkom
mer i Jägerskiölds bedömning: "det är dock uppenbart att Hjal
marsson överskattade sina svårigheter och hade en orätt 
uppfattning om läget" .107 När H anlände till Kuru den 15 mars
överraskades hans följe av eldgivning från en röd tiomanna 
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patrull. Hälften av patrullen togs till fånga och fördes fram till H. 
Detachementchefen drog då sin mauser och sköt personligen 
fyra av männen. H nämnde ej detta i sina memoarer men skrev 
att hans soldater skjutit obeväpnade män. Vid segerparaden i
Stockholm den 30 maj kom H att kallas mördare.108 I sina minnen
skrev han att "den verkliga krigsglädjen hade en gång för alla 
förtagits mig[ ... ]" efter segercermonin i Tammerfors kyrka och 
nu var det enbart militär disciplin och plikt som drev honom.109 

Vid övertagandet av ansvaret vid Lempäälä från Wilkman efter 
omorganisationen uppvisade han ett stort vankelmod och ville 
helst uppskjuta det hela.110 Vid förberedelser för ett anfall den 21
april i Lempääläterrängen med bl a Svenska brigaden ställde han 
in anfallet sedan ställföreträdande brigadchefen och en bataljon
chef vid grenadjärregementet sårats vid rekognoscering. H skrev: 
"det inträffade förtog mig lusten". Man blir lite skrockfull i 
krig.111 Den svenske löjtnanten Winge som under Tammerforsof
fensiven fört framgångsrikt befäl i grupp Wilkman/Grafstöm 
utnämndes till ställföreträdande chef Svenska brigaden efter det 
att företrädaren sårats den 21 april. Han beskrev H enligt följan
de: "Han visade mig det allra största förtroende från början och 
ifrågasatte aldrig min kompetens. Han var karl ut i fingerspet
sarna och hans enda minus var hans malariaanfall, vilka han 
försökte dämpa med sprit. Då var han en sjuk man och kunde 
inte lastas för något, då han befann sig i detta tillstånd" .112 

Douglas om H: "Under de korta frontdagarna fick jag intryck av 
en ovanligt modig och klämmig karl, som ingav den största 
respekt. Han var rejäl att ha att göra med och omtänksam om 
truppen. Trots att han senare råkade i mindre fördelaktig dager 
var han en man som alltid sökte göra sin plikt" .113 H framstår som 
svårmodig och tungsint med avsaknad av den gålust och fram
åtanda som utmärkte Linder. Hans efterlämnade Minnen är 
fyllda av organisatoriska frågor och detaljer. Vidare ägnas en 
stor del av texten åt stabens och chefens rena bekvämligheter. 
Operativa tankar och resonemang förekommer endast i ringa 
omfattning i texten. Hjalmarsson befordrades vid krigets slut till 
generalmajor. 

Graf ström var definitivt Hjalmarssons motpol. Då hans chef, 
överste Wilkman, helst vistades framme i frontlinjen överläts 
ansvaret för den taktiska planeringen och det militärtekniska 
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arbetet på G.114 Det var G som hade en betydande del i gruppen 
Wilkmans operativa framgångar. 115 Även på det organisatoriska 
planet blev hans arbete betydelsefullt för den stadga och fasthet 
som gruppen fick. G ledde sin anfallsavdelning med stor fram
gång vid anfallet mot Tammerfors och vid gatustriderna inne i 
staden ledde han, som äldste chef samtliga tre grupper.116 Doug
las skrev om G: "Hans glada, optimistiska läggning, medryckan
de sätt och frejdiga mod var säkert en av grunderna till att 
gruppen Wilkman i alla skiften hade framgång." Han represen
terade något av det bästa i den svenska frivilligrörelsen.117Winge 
skrev: Vore alla svenskar "av den ullen" vore det aldrig någon 
fara för gamla Sverige. Winge hyllar hans personliga uppträdan
de och påverkan på händelsernas gång.118 G var även, efter 
Tammerfors påtänkt som ny chef för Svenska brigaden.119 G gör 
intryck av att ha varit en enkel, okomplicerad och praktiskt 
inriktad officer. Hans agerande vittnar om handlingskraft och 
framåtanda. Grafström befordrades under kriget till överste. 

Malm berg blev "ett förträffligt understöd åt Linder" i hela 
kriget.120 M svarade för det "stabila" arbetet i staben medan
Linder svarade för det "mobila" .121 Han var en ovanligt duktig
taktiker och synnerligen väl skickad för sin uppgift. Han var 
även en duglig organisatör och hade stor förtjänst i organiseran
det av Satakuntagruppen och grupp Linder. M hade betydande 
del i Unders operationer.122 Malmberg befordrades till överste
löjtnant. 

Rappe fick en dålig start då han, i sällskap med överste Mex
montan, "söp sig runt Bottniska viken och kom fram i ganska 
skadat tillstånd". Därefter kom han att göra en "förträfflig in
sats" .123 R skapade en mönstergill organisation av Savolaksgrup
pens stab. Han hade även stor förtjänst avseende trupporganisa
tion och ordnandet av försvaret vid Savolaksfronten. Rappe 
stannade hos general Löfström (Tall) hela kriget och befordra
des till överstelöjtnant. 

von Heijne ansågs vara en av svenska armens dugligaste fält
telegrafofficerare. Han medverkade påtagligt i utvecklingen av 
sambandstjänsten och planerade för och utbildade fyra fälttele
grafavdelningar på fjorton dagar (avsedda för de fyra strids
grupperna).124 Han betecknades som en duglig specialist.125 von
Heijne befordrades till överstelöjtnant. 
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Om Heijkenskjöld kan spekuleras huruvida han räckte till i sin 
roll i Wetzers stab. Majoren i reserven, med genomgången krigs
högskola, Hult sändes dit men befanns av Törngren vid ankomst 
oduglig och överfördes till Hjalmarsson.126 Törngren ledde se
dan det operativa arbetet i staben intill dess Heikenskjöld stupa
de. Lämpligheten att spontant ställa sig i täten för ett kompani/ 
bataljonsanfall kan också ifrågasättas, Uppgiften H löste var att 
för stabens räkning bringa sig en uppfattning om läget i strids
terrängen. 

Eftermäle om Tannlund är svårt att finna. Han uppges ha varit 
en erfaren trängofficer och tillsammans med den likaledes svens
ke kaptenen Lychnell organiserade han framgångsrikt armens 
etapporganisation.127 Tannlund befordrades till överstelöjtnant. 

Språkfrågan och förhållandet till de finska officerarna 

De svenska stabsofficerarnas förhållande till Mannerheim blev 
redan från början lyckosamt. Törngren beskrev tidigt det stora 
förtroende och den vänlighet som som omedelbart visades dem. 
Han beskrev samtidigt hur Mannerheim, till skillnad från sena
ten, skapade en atmosfär av svenskvänlighet. De svenska office
rarna var beredda att " gå i döden" för Mannerheim genom att de 
fängslades av hans person, ledarförmåga och mänsklighet.128 

Detta kom senare att för flera av dem utvecklas till en vänskap 
med överbefälhavaren som bestod livet ut. 

Förhållandet till övriga finska officerare var mer komplicerat. 
Förhållandena i högkvarteret fungerade relativt bra, samtidigt 
som svenskarna ute vid fronten ofta möttes av nationell motvil
ja. Inledningsvis var det språkfrågan som var den största orsa
ken och senare, efter tyskarnas inträde i kriget, blev även detta 
en källa till motsättningar mellan svenska och finska, samt även 
tyska officerare. 129 Törngren skrev den 5 mars till Sverige: "I 
detta 'fria' land med dess bortskämda folk utan militär uppfatt
ning, uppslitet av språkstriden, vilken alltjämt glöder [ ... ] har 
[ ... ]uppgiften icke varit af det lättaste slaget."130 Under nämnde 
det för stabstjänsten betungande arbetet att författa handlingar
na på svenska och sedan översätta dem till finska. Han skrev 
också om det missnöje som Nystadskåren (efter att ha avväpnats 
och transporterats från Åland av svenskar) yttrade, efter att vid 
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återkomsten till Finland ställts under hans svenska befäl.131

Grafström beskrev känslan som mindre "lustig" att, inlednings
vis uppträda som ensam svensk i finsktalande bygder, omgiven 
av mer eller mindre fanatiska fennomaner och lydande under en 
överste (Wilkman) som inte var särskilt vänligt inställd. Graf
ström skrev dock att när striderna pågick, försvann de fenno
manska ideerna och ett vapenbrödraskap uppstod mellan svensk 
och finne. 132 

Vilka var skillnaderna mellan svenska och finska stabsoffice
rare? Enkelt uttryckt kan det sammanfattas med att det inte 
fanns några finska stabsofficerare att tillgå. De officerare som 
fanns att tillgå i Finland vid krigets början, var en äldre samling 
herrar med tidigare finsk eller rysk erfarenhet. I synnerhet det 
finska arvet var av sådan art att det ej var användbart för gene
ralstabsofficersarbete enligt modernare militära principer. De 
officerare som hade rysk erfarenhet möttes i det vita Finland på 
många håll med misstro. De var dessutom präglade av den 
kejserliga armens långt utvecklade byråkrati, vilket påverkade 
handlingskraft och initiativförmåga. De finska jägare som i 
mitten av kriget återvände, saknade utbildning i operativt och 
högre taktiskt stabsarbete. Detta understryks också av att Pey
ron nämnde att det mot slutet av frihetskriget beordrades en 
finsk jägarofficer till operativa detaljen i syfte att lära upp ett 
visst antal officerare och ge dem grunderna för generalstabs
tjänst.133

Avskedet från finsk tjå'nst och återkomsten till Sverige 

Efter det att Tyskland, mot Mannerheims uttryckliga vilja, enga
gerats för den vita regeringssidans sak uppstod en spricka mel
lan överbefälhavaren och senaten. Efter Tammerfors fall och 
krigets slut i början av maj blev motsättningarna öppna. Törn
gren skrev den 7 maj: "Intriger och rykten från alla håll mot 
Manner heim, mot f d ryska officerare, mot svenskar, mot svensk
finnar m m. Arma land, tyskarna kommer nog att reda upp det 
hela" . 134 Senaten, några av de ledande företrädarna för jägarna 
och flera av Mannerheims medarbetare förordade en politisk 
orientering i tysk riktning och en omdaning av armen under 
starkt tyskt inflytande samt efter tyska principer. Läget blev 
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ohållbart och Mannerheim avgick. Samtidigt hade förutsätt
ningarna för fortsatt arbete i finsk tjänst upphört för svenskarna. 

Högkvarteret fortsatte oförtrutet sitt arbete även efter intåget 
i Helsingfors den 16 maj, för att vidtaga åtgärder för att trygga 
den östra gränsen samt fullfölja Mannerheims förslag om den 
framtida utformningen av armen.135 I förslaget skulle samman
lagt 27 st infanteriregementen finnas, fördelade på nio divisio
ner. Som befälhavare för divisionerna planerades tre finnar, tre 
tyskar och tre svenskar. De svenska namnen var Linder, Graf
ström och Törngren.136 Arbetet fick dock avbrytas i slutet av maj. 
Huvuddelen av de svenska stabsofficerarna återvände till Sverige 
med den Svenska brigaden den 30 maj, respektive i sällskap med 
Mannerheim den 2 juni. 

Linders öde efter kriget blev brokigt. Under sommaren 1918 
ratade han ett erbjudande om att bli chef för K4 i Eksjö och sökte 
samtidigt inträde i tyska armen vilket nekades honom. Under 
hösten genomfördes en studieresa till västfronten och han neka
de åter en möjlighet att få ett svenskt regemente när Mannerheim 
som riksföreståndare kallade på honom 1919. Under ett halv år 
var L kavalleriinspektör i Finland och vid Mannerheims avgång 
tackade han nej till chefskap för II. armefördelningen i Viborg. 
Återkommen till Sverige nekades han av regeringen återinträde i 
tjänst med motiveringen att han innehaft en alltför ledande ställ
ning mot de röda. 1921 fick han ett erbjudande om att bli chef för K 6 
i Ystad som ej antogs. Istället ansökte han om inträde i reserven och 
beviljades detta. Efter att ha fått avslag på en begäran om att få 
följa generalstabsfältövningen begärde han omgående utträde 
ur reserven. L kände sig förfördelad och var fylld av "bitterhet 
och grämelse".137 Linder återvände 1939-40, vid 71 års ålder till 
Finland som chef för den svenska frivilligkåren. L avled 1943. 

Hjalmarssons öde blev tragiskt. Han förde befälet över den 
Svenska brigaden vid inmarschen i Stockholm och vid hyll
ningarna på Stockholms stadion. Winge berättar: "Hjalmarsson 
höll ett fantastiskt väl avvägt svarstal trots att han några timmar 
tidigare varit djupt nere i alkoholet". 138 H återgick därefter i 
svensk tjänst i sin tidigare grad som överstelöjtnant. Den 15 
december 1919 begick han självmord. 

Törngren återgick till generalstabstjänst och nådde 1937 gene
ralmajors grad. T avled 1958. 
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Douglas återgick till generalstabsarbete och utnämndes 1944 
till generallöjtnant och armechef. D avled 1960. 

Peyron utnämndes till militärattache i Rom vid hemkomsten 
och blev 1940 generalmajor. P avled 1972. 

Grafström utnämndes till försvarsområdesbefälhavare i Ha
paranda och erhöll 1924 överstes grad. G avled 1952. 

Rappe återgick till generalstabstjänst och blev 1938 generalma-
jor samt strax därefter militärbefälhavare. R avled 1945. 

Malmberg befordrades till major 1930. M avled i slutet av 1940-talet. 
von Heijne blev 1928 major i armen och avled 1973. 
Tannlund utnämndes 1924 till överstelöjtnant. T avled i mitten 

av 1940-talet. 

Sammanfattning 

Mannerheim insåg tidigt att de officerare som stod till buds i 
Finland i januari 1918 inte skulle kunna fyllda de behov han 
förutsåg avseende förmåga i stabstjänst och operativt arbete. 
Resultatet av rekryteringen från Sverige fick till följd att efter
strävad kompetens tidigt kunde tillföras högkvarteret. Övriga 
svenska stabsofficerare utnyttjades så att förmåga säkerställdes 
i de underställda stridsgruppsstaberna. Detta innebar att en hög 
grad av gemensamhet i planering och operationer kom till 
stånd.139 Staberna talade samma "militära språk" med en svensk
terminologi och en "operativ samklang" uppstod mellan sta
berna.140 I ett fall- Linder - var det från början klart att en svensk 
skulle tilldelas självständigt befäl. I Hjalmarssons fall blev det 
tillfälligheter och kanske brist på andra lämpliga officerare som 
gjorde att han fick ett självständigt befäl (om än ej av samma 
betydelse som Linder). I övrigt valde Mannerheim av främst 
psykologiska skäl att placera inhemska förmågor som chefer. 
Behovet av stabsofficerare fylldes godtagbart av de svenska 
officerarna även om specialister inom artilleri, ingenjörskonst 
och sjökrigföring ej kom att tillgodoses i tillräcklig omfattning. 

Valet av de enskilda individerna som från Sverige reste till 
Finland, kom inledningsvis att till stor del styras av tillfällighe
ter. Därefter genomfördes en mer uttalad behovsprövning i 
dialog mellan föreningen Finlands vänner, finska legationen i 
Stockholm och svenska försvarsstaben. 
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De svenska stabsofficerarnas främsta svagheter var avsakna
den av kunskaper i finska språket och just det faktum att de var 
svenskar. Det tidigare förhållandet mellan länderna, den svens
ka regeringens agerande i fråga om stödet till Finland och då 
särskilt den svenska Ålandsexpeditionen, bidrog till att svens
karna ej sågs med blida ögon av alla. När sedan tyskorientering
en kom till stånd förvärrades detta ytterligare. 

Styrkan i den svenska stabsofficersinsatsen bestod av tre fak
torer. För det första besatt svenskarna den efterfrågade kom
petensen. Den generalstabsutbildning som svenskarna fått ge
nom krigshögskolan och praktiskt arbete räckte väl till. Detta 
kombinerades i de flesta fall på ett utmärkt sätt med den enskilde 
officerens personliga förutsättningar. För det andra uppvisade de 
en ödmjukhet inför uppgiften och en anpassningsförmåga till 
omgivningen, som i kombination med en hög ambition innebar 
att de fick effekt av sina ansträngningar. För det tredje anlände de 
till Finland i rätt tid, innan andra alternativa lösningar kommit 
tillstånd. När de finska jägarna återkom och när tyskarna land
steg i Finland, hade svenskarna redan bidragit till att skapa ett 
fungerande högkvarter, arbetsdugliga stridsgruppsstaber och 
genomarbetade operationsplaner. Formandet av en operations
duglig arme pågick och till en del var operationerna redan på
började. 

Beträffande etik och moral har i studerat material inget fram
kommit som tyder på annat än att de svenska stabsofficerarna -
med ett undantag - stod vid sidan, eller rent av över de grova 
övergrepp som genomfördes från båda sidor under inbördeskri
get. Linder utmärkte sig på flera sätt aktivt i sitt engagemang för 
att stävja denna verksamhet inom sina underställda trupper.141 

Vad avser Hjalmarsson så är det vid ett tillfälle fråga om en ren 
likvidering av tillfångatagen personal. Ytterligare en händelse 
bör nämnas. I Teisko den 21 mars beordrade Hjalmarsson, med 
stöd av" den gamla finska krigslagen" ståndrätt mot en tillfånga
tagen soldat från den röda sidan. Domen blev arkebusering och 
ver kställdes.142 Man frågar sig i vilken grad Hjalmarssons malaria
sjukdom och/ eller alkoholmissbruk påverkade hans agerande. 
Winge beskrev (senare) att han "vid dessa tillfällen inte kunde 
lastas för något". Vad innebar detta? Genomfördes övergreppen 
under anfall av sjukdom och/ eller alkoholpåverkan eller var det 
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som Winge senare beskrev en psykologisk effekt av övergrep
pen? Händelserna bidrog med säkerhet till den uppgivenhet och 
brist på tillfredsställelse som Hjalmarsson uppvisade i krigets 
andra skede. De torde sannolikt även påverkat självmordsbeslu
tet. Bilden som Douglas gav av Hjalmarsson från de inledande 
striderna stämmer dåligt med det som senare inträffade. 

En av de svenska stabsofficerarna stupade. Den drabbade var 
den yngste av dem alla och nyligen kommen från krigshögsko
lan. Mycket talar för att det inträffade orsakades av s k ungdom
ligt oförstånd. För de övriga fungerade " återanpassningen" i de 
flesta fall väl när de återvände hem. De tre officerarna vid 
operativa detaljen uppnådde alla generals rang i Sverige och av 
de tre stabscheferna uppnådde en generals grad och ytterligare 
en överstes grad. För de båda högre befälhavarna blev anpass
ningen till svenska förhållanden svårare. Den ene ådrog sig 
(troligtvis) sådana psykiska men att han drevs till att ta sitt liv. 
Den andre höll, i kombination med fåfänga och brist på anpass
ningsförmåga, dörren mot Finland öppen allt för länge efter 
kriget. 

Den svenska regeringens agerande och undvikande för ett 
klart ställningstagande i inbördeskriget, innebar att Sveriges 
och det unga självständiga Finlands relationer fick en dålig start. 
Inom den svenska officerskåren togs dock tidigt ställning för 
den vita regeringssidan. De svenska officerare som tjänstgjorde 
som frivilliga i den vita armen kom att, genom de djupa person
kontakter som skapades, lägga grunden för ett vapenbrödra
skap mellan finska och svenska officerare. Trots de problem som 
den fortsatta Ålandsfrågan innebar fram till 1921, upprätthöll 
militären ett gott samarbete. Innan den finska krigshögskolan 
bildades 1924, genomförde finska officerare ur bildning i Sverige 
och därefter sändes svenska generalstabsofficerare till Helsing
fors som lärare. Flera av de i Finland 1918 tjänstgörande svenska 
stabsofficerarna kom att engagera sig i den försvarspolitiska 
debatten i Sverige. 1923 publicerade Rappe ett inlägg som anför
de att Sveriges försvar borde upptas på finskt territorium. Rappe 
och Douglas tillsammans med Ehrensvärd (som under kriget i 
Finland blev chef för Skärgårdens frikår) återkom senare i för
svarsdebatten som fördes i Ny Militär Tidskrift och Antingen -
Eller gruppen i slutet av 1927 och framåt.143 I kraft av sina efter 
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hand ledande befattningar kom de att ha stort inflytande på de 
militära relationerna med Finland. 

Michael Gripenberg (Mannerheims unge svåger) som tjänst
gjorde som adjutant åt överbefälhavaren, skrev från Seinäjoki 
till legationen i Stockholm den 21 februari: "Här börjar allt 
funktionera automatiskt som ett väl oljat maskineri. De svenska 
officerarna i staben äro briljanta, arbetssamma och sympatiska, 
samt tyckas trivas med sitt arbete. Däremot märker man nog att 
de ej finna samarbetet med de finska officerarna i staben så 
speciellt upplyftande. I stället är de stormförtjusta i Manner
heim. Kapten Törngren lade ut för mig idag hur det känns att en 
gång arbeta under en verklig chef [ ... ]" .144 

Mannerheim skrev i sina Minnen: "De sedermera överstarna 
i finska armen Törngren, Douglas och Peyron kom, trots knappa 
förhållanden mot vad de var vana vid, att göra en utomordentlig 
insats" .145 

Mannerheim yttrade dessutom vid ett tillfälle i samband med 
krigets avslutning: att "utan svenska officerarna skulle det varit 
omöjligt för honom att reda sig och göra det som gjorts".146 

I senare tid skriver Soikkanen: Det faktum att en så stor del av 
de svenska frivilliga var officerare kom att göra deras insats 
viktig. En mycket betydelsefull roll i detta avseende spelade de 
generalstabsofficerare som ingick i högkvarteret.147 

Svenska brigaden 

Beslutet och motiv för att skapa den Svenska brigaden 

Föreningen Finlands vänner inriktade sig inledningsvis helt 
mot att tillgodose Mannerheims behov av stabsofficerare. Vid 
denna tid var uppfattningen fortfarande oklar om huruvida 
Sverige officiellt skulle ingripa i kriget i Finland. Efter hand som 
behovet av stabsofficerare blev tillgodosett, väcktes tanken på 
en frivillig kår. Den 10 februari fattade föreningen beslut om att 
verka för att en sådan kår skulle organiseras. Iden att upprätta 
en frivillig kår hade väckts av en yngre grupp inom Finlands 
vänner under ledning av den i Uppsala verkande fil lie och 
historikern Olof Palme148 (farbror till statsminister Olof Palme) 
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som tidigt, mycket nitiskt och hängivet engagerade sig i brigadens 
tillkomst.149 

Under tiden 14-20 februari upprätthöll Johan Mannerheim (i 
Stockholm), som ordförande i Finlands vänner, tät kontakt via 
brev och telegram med sin bror vid högkvarteret i SeinäjokL Den 
14 februari skriver Johan Mannerheim: "Vår plan är nu[. .. ], att 
sätta igång en kraftig kampanj för frivilligt deltagande. Svensk
arna är emellertid formalister och för att få en anledning fordras 
absolut, att Finland begär en militär intervention". Brevet fort
sätter: "Så fort anhållan om intervention blir officiellt bekant i 
Sverige skola vi omedelbart sätta igång en kampanj för bildandet 
av en svensk legion och hafva vi nu Uppsala studentkår för saken". 
Det senare syftade med all säkerhet på effekter av Palmes engage
mang. Dagen därpå skriver Johan Mannerheim "Vi tager nu upp 
frågan om den frivilliga svenska kårens organisation, trots att 
jag ej fått ditt godkännande. Vi tänker oss ett- till tvåtusen man 
men måste ha ditt meddelande att du reserverar lika många 
gevär och livsmedel". Dagen därpå, den 16 februari telegraferar 
han: Intervention och upprop inte önskvärt just nu. Vi hoppas 
kunna bilda svensk frivillig brigad på svensk bekostnad. Tolv
eller femtonhundra man.150 Gustaf Mannerheim svarar i ett brev
daterat den 17 februari: "Den skandinaviska legionen kommer 
att mötas med en kolossal entusiasm". Vidare: "Naturligtvis 
ställer jag vapen till den skandinaviska legionens förfogande" .151 

I och med detta tog arbetet fart och fil doktor Gustaf Hallström 
engagerades för att organisera verksamheten för föreningens 
räkning.152 

Man får intryck av att Gustaf Mannerheim inledningsvis ej 
ägnade frågan om en frivillig kår alltför mycket tanke. Han skrev 
den 17 februari:" Svaret angående bildandet av en frivillig kår 
avgår idag med chiffrerat telegram. Att jag ej skriver beror af att 
jag är öfverhopad med arbete och svårigheter av alla slag".153 I 
början av mars fick möjligheterna att få en frivillig svensk kår 
starkt ökad betydelse ur överbefälhavarens synpunkt.154 Olof 
Palme telegraferade den 8 mars från högkvarteret i Seinäjoki till 
Finlands vänner: "Generalen synnerligen angelägen att se briga
den av såväl militära som politiska skäl/ han önskar se brigaden 
i aktion före alla andra / [ ... ] / inga ekonomiska bekymmer 
existera ty generalen tillskjuter diskret hur mycket pengar som 
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helst /huvudsaken är en svensk insats före tyskarne [ ... ]/ ".155 

Törngren kommenterade: "Mannerheim brinner af otålighet att 
få den i elden före tyskarna. Hufvudsaken är att få en infanteri
klump snarast möjligt, ty nu är det en politisk fråga mer än en 
militär" .156 

Rekrytering, utrustning och finansiering 

Ambitionsnivån från Finlands vänner kom att vara en kår om tre 
bataljoner. Detta mål uppnåddes aldrig och sammanlagt stanna
de summan på 803 man som under brigadens livstid passerade 
genom dess organisation. Vid ett och samma tillfälle översteg 
aldrig summan ca 500 man.157 

Tillsättandet av en svensk officer som chef för brigaden blev ett 
bekymmersamt problem, som inte fick en tillfredsställande lösning 
förrän efter Tammerfors fall.158 Det första namn som förekommer i 
efterlämnat material är i ett telegram den 16 februari där Johan 
Mannerheim nämner att överstelöjtnant Ancarkrona vid general
staben blir brigadens chef.159 En annan uppgift är att dåvarande 
chefen för III. armefördelningen generalmajor Munck uppvakta
des och med entusiasm ställde sig till förfogande. Regeringen 
ställde sig dock avvisande till avsked för Munck.160 Ett tredje namn 
var prins Wilhelm som inledningsvis var intresserad. Ålandsfrå
gan och det faktum att prinsen var sjöofficer och inte infanterist 
omöjliggjorde dock planen.161 Slutligen föll valet på den svenske 
kaptenen vid A 5:s reservstat, Hjalmar Frisell. Frisell hade tidigare 
genomgåttkrigshögskolan1910-12(somkurskamrat medPeyron). 

En mängd lokala rekryteringsombud engagerades runt om i 
landet, men rekryteringsarbetet gick inledningsvis trögt. Verk
samheten försvårades av den agitation som bedrevs mot före
ningen i vänsterpressen och den försiktighet som påtvingades 
för att inte myndigheterna skulle ingripa.162 Kontraktskrivning
en tvingades pga hot om åtal i Sverige att den 6 mars flytta till 
Torneå.163 Först efter ett genomfört upprop och annonsering i 
svensk press i mitten av mars ökade tillströmningen av sökande. 
I slutet av februari avreste de första till brigadens samlingsplats 
i Uleåborg och under mars månad följdes de av en jämn ström av 
frivilliga. Rapporterna om de hårda striderna och brigadens 
förluster vid Tammerfors i slutet av månaden kom snarare att 
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öka än att minska antalet sökande.164 Efter Tammerfors fall, då
brigaden ställdes under Hjalmarssons befäl inom västarmen 
initierades, på Hjalmarssons initiativ, en omorganisation och 
rekryteringsoffensiv för att öka brigadens numerär. Denna åt
gärd kom dock ej att genomföras.165 Den 30 april beordrade
general Mannerheim att nyrekryteringen till brigaden skulle 
upphöra.166

Av den personal som kom att rekryteras till brigaden hade ca 
85 % någon typ av militär utbildning. Vad beträffar fördelning
en mellan befälsutbildad personal och meniga, var den förra 
kategorin kraftigt överrepresenterad. Personal med formell kom
panichefskompetens utgjorde ca 8 % av styrkan och även antalet 
plutonchefsutbildade översteg det organisatoriska behovet. I 
jämförelse med personalen i den vita armen var den Svenska 
brigadens personal väl militärt utbildad.167 Åldern varierade
mellan femton och sextio år168 och en stor mängd yrken var re
presenterade, inte minst kroppsarbetaryrken.169

För att komma iväg krävdes ett frejdebetyg från pastorsämbe
tet, ett signalement från polisen, tillstånd från militära myndig
heterna samt två ouppklistrade fotografier. Sportdräkt, helst 
också kappa eller militärpäls anskaffades av den frivillige själv 
och för eventuell utförsel av vapen, ammunition, livsmedel m m  
fick den enskilde själv anskaffa exportlicens. Kontrakt skrevs för 
tiden fram till 31 juli och förmånerna för klass IV (manskap) var: 
300 finska mark/ månad, samt 75 kronor/ månad att utbetalas till 
ombud i Sverige. Dödsfallsersättning var 5 000 kronor och inva
liditetsersättning 10 000 kronor. Vid inställelseresan utgick rese
ersättning för resa i 3:e klass och dagtraktamente (10 kronor/ 
dag).170

Utrustningen var inte omfattande. Vid ankomst till Haparan
da mottogs den frivillige av ett ombud från Finlands vänner och 
ambitionen var att utrustning där skulle ske med (vid behov): 
sportmössa, halsskydd, skor, strumpor, ylletröja, vinterhanskar, 
ryggsäck, slidkniv, fältflaska, livrem, patronväska och första 
förband.171 Den av Hallström tillsatte och utsände "intendenten
i Uleåborg" Gunnar Bergström rapporterade i sin första rapport 
den 24 mars om missnöje med persedlarna och då särskilt skorna 
som var odugliga, med "läder som läskpapper". Vidare påtalade 
han att Haparandaförrådet ej klarade sin uppgift och föreslog en 
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överflyttning till Torneå och den där duktige konsul Unander.172 

Då svenska regeringen ej tillät export av vapen kom beväpning
en att utgöras av ryska och japanska gevär som de vita trupperna 
erövrat från ryssarna och de röda. Från finska legationen i 
Stockholm telegraferades den 21 mars till Mannerheim: Enligt 
ett rykte har Svenska brigaden fått dåliga och utslitna gevär. 
Detta har lett till stor misstämning i brigaden och Stockholm har 
fått skulden. Överbefälhavaren svarade den 23 mars: "Svenska 
brigaden har fått samma vapen som övriga trupper. Icke prima 
men i regel fullt användbara" .173 Vad beträffar kulsprutor till 
brigadens kulsprutekompani saknades detta under förberedel
serna i Uleåborg och övningarna genomfördes med träattrapper. 
På morgonen inför första striden den 28 mars erhölls en trasig 
kulspruta. Övriga kulsprutor tillfördes efterhand under strid 
genom erövring från fienden. Fordonsutrustningen inskränkte 
sig vid inledningen av striden den 28 mars till en bristfällig 
kokvagn samt en släde för transport av sjukvårds materiel. Skidor
na för brigadens skidlöpardetachement hade dessutom förkom
mit under tilltransporten mot Tammerfors.174 Sjukvårdsutrust
ningen var synnerligen bristfällig och första förband saknades 
hos varje man vid avfärd från Uleåborg.175 På vänster arm bar 
brigadens personal sin speciella armbindel i vitt tyg med ett gult 
band som omgavs av två blå. 

Svenska brigadens verksamhet finansierades på svensk frivil
lig väg. En särskild insamling som anordnades av Finlands vän
ner för brigadens räkning fick ett kraftigt stöd av det svenska 
näringslivet. Beloppet blev nära 1,4 miljoner kronor. Trots detta 
torde den ekonomiska situationen tidvis ha varit ansträngd. I ett 
telegram från Finlands vänner till högkvarteret den 20 april 
klagar doktor Hallström på stora svårigheter beträffande pengar 
och att kontoret i Stockholm nu är tyngt av penninganskaff
ningsbekymmer.176 Dessutom inkom en mängd enskilda bidrag, 
såväl i form av pengar som materiel. Efter kriget inkom ytterli
gare medel på över 50 000 kronor från finska donatorer och 
dessutom skänkte livförsäkringsbolaget, som svarat för de fri
villigas försäkringsskydd, hälften av överskottet till Finlands 
Vänner. Pengarna användes till hjälp och ekonomiskt stöd åt de 
hemvändande frivilliga de närmsta åren efter kriget.177 
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Svenska brigadens organisation 

Den organisation som Finlands vänner skapade för att organise
ra och driva den Svenska brigaden har redan till huvuddelen 
beskrivits. Sammanfattningsvis kan konstateras att ledningen 
utgick från Finlands vänner och effektuerades genom brigadens 
organisationskontor under ledning av Hallström. Till hjälp för 
rekryteringen upprättades efterhand en mängd lokalkontor runt 
om i landet och i Haparanda och Torneå placerades ombud som 
svarade för utrustning, kontrakt och gränspassage. I Uleåborg 
avdelades dövstumskolan strax utanför stadens centrum till 
brigaden och där upprättades en samlings- och organisations
plats.178 För att kunna behålla greppet, eller snarare återta grep
pet om verksamheten, tillsatte Hallström fanjunkaren Berg
ström som brigadintendent i Uleåborg den 14 mars. Uppgiften 
var att ta över brigadkassan från Frisell, bringa ordning i kassa
och expeditionstjänst, samt förandet av rulla inom förbandet. 
Vidare skulle han avge veckorapporter till Stockholm.179 Detta
visade sig inte vara tillräckligt för att bringa ordning i förhållande
na. Efter Tammerfors fall sände Hallström dessutom fanjunkaren 
Lundquist till brigaden för att löpande rapportera förhållandena 
och söka återskapa ordning i kassa- och expeditionstjänsten.180 

Brigadens verksamhet kan uppdelas i fyra skeden: Tiden i 
Uleåborg intill avtransport den 25 mars (eller möjligen den 26). 
Tiden i Tammerfors intill den 13 april. Tiden i västarmen intill 
krigsslutet samt tiden i Helsingfors intill hemfärden den 29 maj. 

I Uleåborg var brigaden organiserad på två gevärskompanier, 
ett kulsprutekompani, en pionjär- och granatkastaravdelning 
(det är tveksamt om granatkastare verkligen disponerades), en 
sjukbärargrupp samt en musikkår.181 Den 24 mars bestod styr
kan av 315 man, varav 22 officerare.182

Inför första striden vid Tammerfors den 28 mars var brigaden 
organiserad i två gevärs- och ett kulsprutekompani, skidlöpar
detachement, pionjär- och sjukvårdsavdelningar samt musik
kår. Styrkan uppgick till 360 man.183

I samband med att Svenska brigaden vid omorganisationen 
underställdes västarmen och grupp Hjalmarsson, förändrades 
brigadens indelning. Förbandet delades i en depå som förlades 
i Tammerfors och en linjebataljon som följde Hjalmarsson mot 
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Lempäälä. De artilleriutbildade i brigaden avskildes och över
fördes till artilleriskolan. Trots dessa förändringar uppgick lin
jebataljonens styrka, tack vare fortsatt tillströmning från Sverige, 
till 480 man den 22 april.184 

Under striderna vid Tammerfors den 28 mars och 3-6 april 
uppgick förlusterna till 34 stupade och 50 skadade.185 

Huvudlinjerna i brigadens insatser i Finland 

Beskrivningar från tiden i Uleåborg vittnar om en angenäm 
tillvaro. Nr 90/1 Persson beskriver i ett brev den 22 mars livet 
enligt följande: Vi har det utmärkt på alla vis. Mat som man inte 
kan få i Sverige tre gånger om dagen och därtill äkta kaffe 
avgiftsfritt. Dessutom trevliga kamrater, sång, musik och dans.186 

En annan soldat, Svedmark vid kulsprutekompaniet skrev den 
17 mars: Vi övar och exercerar med kläm. Sträng disciplin är 
alldeles överflödig. Allt går med kläm och extra god vilja.187 Den 
från Stockholm utsände Bergström skrev den 24 mars: För övrigt 
har vi det här gott och bra i alla avseenden. God mat, gott kaffe, 
smör i överflöd samt synnerligen goda kvarter.188 Fanjunkaren 
Lundquist avrapporterade den 18 april sina i efterhand uppfat
tade intryck om Uleåborgstiden: Brigadchefen vidtog inte erfo
dliga åtgärder för att organisera och förbereda brigaden för 
strid. Brigadchefen bekymrade sig mest om hur en för honom 
och officerarna lämplig och tilltalande uniform skulle konstrue
ras. Brigadens uppgift fick stå i skuggan av det salongsmässiga 
uppåtsträvandet.189 

Den 25 (eller 26) mars började allvaret. Brigaden fick uppgift 
att tågtransporteras till Mänttä (öster Vilppula).190 Vid denna 
känsliga tidpunkt då såväl Tammerforsfronten som karelska 
fronten sviktade, beslutade överbefälhavaren om att framgrup
pera reserverna i Tammerforsriktningen. Brigaden fick därför 
fortsätta förbi Vilppula och stannade vid Kangasala (strax öster 
Tammerfors) där överbefälhavaren tog emot brigaden personli
gen den 27 mars. På natten framtransporterades brigaden till 
avlastningsplats vid Vehmais (5 km öster Tammerfors).191 Klock
an 01.30 kom ordern från överste Wetzer: Brigaden ställs kl 
07.30, vid Messuby kyrka, till överstelöjtnant Renvalds förfo
gande som stormtrupp. Utgår: kapten Frisell jämte fyra officern-
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re och tre underofficerare till Renvalds stab. Genom en missbe
dömning av 2. jägarregementets avsikter satte Renvald in en
dast de två svenska kompanierna av sina tretton tilldelade 
kompanier. Ca kl 09.00 påbörjade löjtnant Bennich-Björkman 
framryckningen med sina två gevärskompanier mellan Kale
vankangasåsen och landsvägen (karta 4). Under framryckning i 
den öppna terrängen blev svenskarna utsatta för kraftig eldgiv
ning. Bennich-Björkman och kompani Wickström fullföljde an
fallet i nordvästlig riktning mot hippodromen (travbanan) med
an kompani Runeberg fortsatte i västlig riktning upp mot 
Kalevankangas åsen där de kom i häftig strid. Sambandet mellan 
kompanierna förlorades för flera timmar. Öster om hippodro
men stridsspanade Bennich-Björkman ca kl 11.30 med två man 
norr om landsvägen. De överraskades av kulspruteeld på nära 
håll och bataljonchefen stupade. Ca kl 16.00 befann sig huvudde
len av Svenska brigaden samlad vid hippodromen. Löjtnant 
Sandberg hade övertagit befälet. Under kvällen drogs gevärs
kompanierna ur och gick i förläggning öster om stridsterrängen. 
Förlusterna var 14 stupade och 24 sårade ( varav fyra dödligt). De 
stupade fördes tillbaka och samlades kring altaret i Messuby 
kyrka. Terrängvinsten som under dagen uppnåddes, med 2. 
jägarregementet och Svenska brigaden som murbräckor, inne
bar att de vita nu stod omedelbart utanför stadsbebyggelsen.192 

Anfallskraften i de vita styrkorna var på kvällen " den blodiga 
skärtorsdagen" den 28 mars slut. Ett uppehåll i striderna vidtog 
nu. Tiden utnyttjades till återhämtning och omorganisation av 
befälsförhållandena. Överste Wetzer övertog hela anfallsfron
ten och Svenska brigaden underställdes överste Ausfelds an
fallsgrupp B. 

På natten till den 3 april fortsatte anfallet mot staden. Svenska 
brigaden fick i uppgift att kl 01.00 stå som reserv 200 meter öster 
om begravningsplatsen (karta 5). Ca kl 05.30 fick truppförande 
bataljonchefen Runeberg i uppgift att föra fram sina båda ge
värskompanier söder sjukhuset till utgångsläge för anfall. Rune
berg framryckte i förväg för rekognoscering mot anfallsterräng
en väster sjukhuset. Kompanierna framryckte söder begrav
ningsplatsen till dess sydvästra hörn. Framför dem pågick be
skjutning. När de nådde hörnet av begravningsplatsen, drog de 
sig felaktigt uppför branten mot sjukhuset och hamnade på 
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åsens krön under fientlig eldgivning. Bataljonen svängde då, 
utan bataljonchef, upp mot nordväst, utvecklade sig och gick till 
anfall mot elden, i fel riktning. Inledningsvis besköt svenskarna 
egna vita förband på begravningsplatsen, upptäckte det snart 
och lade om elden i rätt riktning. I den kraftiga kulspruteelden 
som mötte dem mejades bataljonens skyttelinjer ner. Bland de 
stupade var brigadens initiativtagare Olof Palme. Ausfeld var 
kvar på sin tillbakadragna uppehållsplats och samtidigt fram
ryckte förstärkta bataljon Allan Winge (svensk chef) och bataljon 
Sixten Öberg (svensk chef) ur grupp C från söder mot terrängen 
väster sjukhuset. Ca kl 09.30 träffade de Runeberg och bataljon
chefen Schauman från Ausfelds grupp B. Winge tog som äldste 
bataljonchef befälet över samtliga fem bataljoner, beordrade 
Runeberg att dra ur svenskarna från terrängen på åsen vilket 
skedde och gav därefter order om fortsatt anfall i nordlig rikt
ning mot stationsområdet. De kvarvarande ca 80 svenskarna 
ställdes tillsammans med två jägarkompanier i mitten som storm
trupper och anfallet påbörjades kl 12.30. Tjugo minuter senare kl 
12.50 hade Runeberg och svenskarna tagit stationsområdet. 
Därefter tilldelades de olika bataljonerna var sitt kvarter och 
husrensning hus för hus påbörjades. Manskapet hade nu varit i 
strid i över sexton timmar och rensningen avstannade mot kväl
len. Svenska brigaden hade under den 3 april förlorat 12 stupade 
och 31 sårade.193 

Under den 4 april fortsatte anfallet in i staden och resterande 
delar av brigaden utgjorde understöd åt de två jägarbataljoner 
som anföll i stadens norra delar. Den 5 april utnyttjades svens
karna till fortsatt rensning under dagen och den 6 april fick de i 
uppgift att bevaka ryska och röda fångar samt därefter stadens 
"luder" .194 (Detta måste ha varit de röda kvinnokompanier som 
även Grafström berättat om). Därmed var Tammerforsoffen
siven avslutad och Svenska brigaden hade genomfört sitt eld
dop. 

Den 7 april omorganiserades stridskrafterna till väst- och 
östarmen. Svenska brigaden ställdes under Hjalmarssons befäl i 
armegrupp Hjalmarsson, ingående i västarmen. Frisell omplace
rades till västarmens stab och Hjalmarsson blev formell chef för 
Svenska brigaden. Som chef för brigaden (under Hjalmarsson) 
tjänstgjorde kapten Hallström. Den 15 april omgrupperades 
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brigaden till Lempääläterrängen och grupperades som grupp
reserv.195 Omorganisationen som tidigare beskrivits genomför
des samtidigt. 

Den 21 april sårades kapten Hallström under anfallsrekogno
sering och utgick ur brigaden. Kapten Wickström förde befälet 
tills vidare. Den svenske löjtnanten Winge blev för sin insats vid 
Tammerfors befordrad till major och var nu med sin bataljon 
utanför Viborg. Winge tilldelades befälet över Svenska brigaden 
(under Hjalmarssons formella chefskap) efter Hallströms sorti 
och anlände till förbandet den 25 april.196 

Under natten mot den 26 april fick brigaden, förstärkt med 
spaning och ett halvbatteri, uppgift att framrycka mot Valkea
koski (öster Lämpäälä) och ta pappersbruket i samhället. Enligt 
uppgift var platsen kraftigt försvarad. Den 27 april intogs an
fallsmålet utan förluster, sedan fienden under natten utrymt 
bruket. Från den 28 april till den 2 maj fortsatte framryckningen 
mot Lammi och Koski. På eftermiddagen den 2 maj sammanstrå
lade brigaden med tyska framryckande förband vid Koski. I och 
med detta avslutades kriget för Svenska brigadens del.197

Anda och disciplin, soldatkvalite 

Synen på den Svenska brigaden och dess värde varierade. I de 
finska regeringstrupperna åtnjöt brigaden ett stort anseende. 
Att brigaden, till skillnad från finska förbanden, hade en 
mycket stor del militärt skolad personal och befälsposterna 
besatta av yrkesbefäl var en bidragande orsak till detta.198 Dou
glas gav en annan syn på värdet av brigaden: 11Vi som satt i 
högkvarteret kunde inte undgå att ta befattning med hur de 
[svenska frivilliga] placerades. Innan den s k svenska brigaden 
kom till stånd för att bli en samlingsplats för alla dem som inte 
kunde användas på annat sätt [ ... ]".199 

Vilken typ av människa sökte sig till Svenska brigaden och hur 
skedde då urvalet? Winge, beskrev, med erfarenhet från båda 
krigen (1918 och 1939-40): De frivilliga till Finland kunde inde
las i tre kategorier: en tredjedel som sökte av ideella skäl, en 
tredjedel av yrkesmässiga och ideella skäl i kombination samt 
en tredjedel rena äventyrare.200 Den första gallringen skedde vid 
rekryteringen i Stockholm eller vid något av de upprättade 

55 



lokalkontoren, därefter skedde en naturlig avtappning under 
resan till Torneå för kontraktskrivning. Vid kontoret i Stockholm 
utgjorde Finlands vänners andra kontor (det som rekryterade 
svenskar direkt till de vita regeringstrupperna) en svårighet i 
verksamheten. Sökande med attraktiv specialutbildning och 
goda kvaliteer uttogs direkt till regeringstrupperna.201 Under 
tiden i Uleåborg och under striderna i Tammerfors utsattes 
personal vid brigaden för värvningsåtgärder från svenska offi
cerare i finsk tjänst. Även brigadens personal agerade själva 
enskilt aktivt och tog kontakt med företrädare för andra förband. 
Dessa åtgärder ledde till en betydande utarmning av Svenska 
brigadens kader. Skälen för att övergå i finsk tjänst var företrä
desvis bristen på ordning och reda i brigaden, bristande förtro
ende för brigadchefen samt löften om bättre förmåner och högre 
befälsställning i finsk tjänst.202 Efter striden på skärtorsdagen 
den 28 mars saknades elva personer. Av dessa, som inte hade 
kontrakten formellt klara, torde de flesta accepterat erbjudande 
om tjänst i andra enheter och försvunnit till dessa utan att 
anmäla detta. 203 En kvalitetsförsämring på tillströmmande per
sonal från Sverige blev märkbar efter Tammerfors. Hallström 
bedömer att en stor procent av de som anlände efter striderna 
vid Tammerfors var personal som var "lösa i köttet'1 och svaga 
i "anden".204 Den unge jägmästaren Calle Dillner skrev den 9 
april hårda ord från Tammerfors: "Säg åt Finlands vänner att för 
jösse namn inte skicka hit allt gatdrägg som finns i Stockholm. 
[ ... ] Ska här utbildas en massa halvidioter att bilda en svensk 
brigad och anses lämpliga att representera vår fallande ära.[ ... ] 
De ställa till djävulskap i staden, leva fan på stationen, dra med 
flickor i staden, spela och stjäla. Tag bort dem!"205 

Det förekom disciplinproblem i Svenska brigaden. Under 
tiden i Uleåborg har tidigare beskrivits att tillvaron föreföll 
angenäm och behaglig för såväl officerare som manskap. Yttran
den om verksamhet som indikerat allvarligare disciplinproblem 
för denna period har inte funnits under studierna av arbetsma
terialet. För tiden efter striderna i Tammerfors finns det i mate
rialet betydligt fler indikationer som pekar mot att disciplinen 
vid förbandet var på väg att helt förloras. Fanjunkaren Lund
quist beskrev disciplinen vid sin ankomst till Finland efter 
Tammerfors striderna: "Disciplinen var den sämsta tänkbara, 
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och stark animositet mot Frisell I ... ] var också rådande I ... ]".206 

Den till kommendant i Tammerfors utnämnde Grafström tele
graferade till Finlands vänner den 18 april (strax efter det att 
brigaden lämnade staden) och begärde att gallringen i Sverige 
"med alla tillgängliga medel" skulle skärpas. Han beskriver att 
det i staden finns "synnerligen egendomliga element i befäls
grad" som genom "busartat fylleri och synnerligen oskickligt upp
trädande" drar ned det svenska anseendet.207 Efter chefsbytet och 
då brigaden fått nya uppgifter nedgår rapporterna om disciplin
problem. Problem bör dock ha funnits kvar i förbandet med tanke 
på den åtgärd som Winge vidtog som nytillträdd ställföreträdande 
brigadchef. Någon av krigets sista dagar då Winge för första 
gången tog emot brigaden i sin helhet (tidigare hade verksamheten 
omöjliggjort detta) verkställde han spöstraff mot två medlemmar 
av förbandet. Orsaken var att de slagit ihjäl två grisar för att kunna 
dryga ut portionsstaten. Straffet verkställdes framför fronten på 
avdelningen av förbandets fältväbel. Winge kommenterade:" Åt
gärden var ingalunda populär, men jag satte mig i respekt för 
återstoden av kriget[. .. ] att därigenom återfördes brigaden utan 
att några större 'passager' inträffade hem till Sverige" .208 

Beträffande inställningen till uppgiften märks en förändring 
efter Tammerforsslaget. Dillner skrev: "Nu strider jag enbart för 
Sveriges fallande ära. För intet annat. Absolut inte!" Dillner 
klagade i brevet på att brigaden ej fick tillfälle att efter striden 
hylla sina fallna kamrater. Han saknade en gudstjänst efter 
striden och ett högtidlighållande av segern. Till den officiella 
ceremonin i Tammerfors kyrka skickades från brigaden av Fri
sen endast 25 st av de nyanlända, med hänvisning till enhetlig 
utrustning. Vidare nämns att vid brigadchefens mottagande 
efter slaget yttras inget tack för insatsen från brigadledningen 
och att svenskarna saknar ett omnämnande om brigaden i över
befälhavarens rapport (dagorder) efter slaget. Förhållandet till 
de finska förbanden och stadens invånare beskriver han: "Här i 
staden anses vi visst som ett slags påhäng. Alla blänga surt. Inte 
en blomma har vi fått [ ... ]11

•209 

Brigadchefen Frisells frånvaro från brigaden under striden i 
Tammerfors återkommer på flera ställen i arbetsmaterialet. Från
varon ifrågasätts, men försvaras av chefen för högkvarterets 
operativa avdelning Törngren, med motiveringen att Frisell som 
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krigshögskoleutbildad artillerist behövdes i staben och att av
sikten aldrig varit att Frisell skulle föra brigaden i strid. Törn
gren tjänstgjorde under Tammerfors intagande som stabschef i 
general Wetzers stab, dit även Frisell kommenderades. 

Avvecklingen, hemkomsten och tiden efter hemkomsten 

Efter sammanträffandet med tyskarna och krigets avslutning 
stannade Svenska brigaden några dagar i terrängen runt Koski 
och deltog i upprensningsaktioner. Därefter förlades brigaden 
under Winges befäl vid Karlberg (platsen heter numera Aulan
ko) för återhämtning och förberedelser för den planerade seger
paraden i Helsingfors senare. Det var, enligt Winge, ett under
bart vackert ställe som tillhörde en av Finlands rikaste män. 
Winge antog att det var med särskild omtanke som Mannerheim 
förlade brigaden till denna plats. Verksamheten vid truppen 
bestod av övning i "  sträng exercis". Varje man var besjälad av att 
tillse att brigaden skulle hävda sig väl vid segerparaden.210 

Segerparaden den 16 maj blev en storartad manifestation för 
Mannerheim och hans vita arme. Överbefälhavaren hade redan 
tidigt en delvis politisk avsikt med paraden, då han inför huvud
stadens befolkning ville demonstrera Finlands nya försvars
makt. En skildring som återgivits av Jägerskiöld lyder: "Så följde 
en trupp under egen fana, en blågul ... Svenska brigaden, där 
kom den med grankvistar i mössorna! Brodershanden, den blods
tänkta ... Men vad den skilde sig från de övriga! Stramare och 
medvetnare hållning, bättre takt, mausergevären lågt och snett 
över skuldrorna. En våg av jubel sköljde över svenskarna, och 
från ett fönster regnade blommor åter ned på gatan".211 

Inför avfärden avtackades sedan brigaden av överbefälhava
ren vid en särskild ceremoni den 28 maj. Denna dag utfärdades 
en av de sista dagordrarna till finska armen. Ordern var en 
hyllning och tack till brigaden för gjorda insatser och avslutades: 
"Framför äfven vårt tack till Sverige, och må det sägas rent ut att 
Ni kamrater återknutit de sekelgamla band som höllo på att 
brista [ ... ]".212 På förmiddagen den 29 maj avreste brigaden mot 
Stockholm. 

Under båtfärden, i höjd med Sandhamn, inkom ett telegram 
från kommendanten i Stockholm som förbjöd svenskarna att 
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bära vapen vid landstigningen. Vid debarkeringen på Skeppsbron 
i centrala Stockholm den 30 maj landsteg brigaden med vapen, och 
de ansvariga på kaj lät det hela passera. Förberedelser var vidtag
na för att kunna stridsgruppera enheterna om oroligheter skulle 
uppstå.213 Brigaden möttes dock med stormande jubel och orolig
heter uppstod inte. Kungen, som av politiska skäl ej tilläts med
verka vid hyllningscermonin på det fullsatta Stockholms Stadion, 
följde marschen genom staden från taket på slottet. Dagen därpå 
meddelades att Hjalmarsson och Winge skulle kallas till kungen 
för mottagande av svärdsorden. Denna ceremoniinställdes dock av 
politiska skäl, efter ett direkt ingripande av Hjalmar Branting.214 

Samma dag, den 31 maj upplöstes Svenska brigaden. 
Under de kommande åren, ända fram till 1938, kom ett mycket 

stort antal av de Finlandsfrivilliga som hade arbetarklassbak
grund, att utsättas för en systematisk och skoningslös förföljelse 
och bojkott. "Vitgardisterna" som de kallades betraktades av 
sina egna kretsar ofta som parias och förföljdes ända in på 
arbetsplatserna. Ofta blev resultatet att individen tvingades 
lämna anställningen. Detta innebar stora psykiska och ekono
miska umbäranden och drev inte sällan de drabbade in på en 
brottslig bana. Från myndigheternas sida kom ej något stöd att 
lämnas för att förmå verksamheten att upphöra och det var 
endast från Winge, doktor Hallström och föreningen Finlands 
vänner med hjälp av de pengar som där disponerades, som viss 
hjälp utgick. För att få förföljelserna att upphöra bad Winge 
slutligen sin vän, direktören för Svenska Arbetsgivarföreningen 
Gustaf Söderlund, att driva frågan. Denne kontaktade redak
tören för tidningen Socialdemokraten och dessa tillsammans 
fick upp frågan till diskussion vid de pågående förhandlingarna 
i Saltsjöbaden. Efter avtalets tecknande 1938 upphörde förföljel
serna helt. 215

Sammanfattning 

Svenska brigaden kom till stånd först efter det att Mannerheims 
och de vita regeringstruppernas begäran om bistånd, i form av 
stabsofficerare, var hjälpligt tillgodosedd. Läget den första tiden 
efter krigsutbrottet var oklart, beträffande vilken hållning den 
svenska regeringen skulle inta, samt huruvida den vita regering-
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ens företrädare önskade svensk intervention i Finland. Efter 
hand klarnade uppfattningen och det stod klart att någon offi
ciell svensk truppstyrka ej skulle insättas i Finland, samt att 
Mannerheim i första hand ville föra kampen utan intervention 
av annan part. I detta läge blev det Föreningen Finlands vänner 
i Stockholm och dess företrädare, som blev drivande i frågan om 
att skapa en frivillig svensk kår till Finland. Intrycket är, efter stu
dier av materialet, att Mannerheim och den vita sidan inlednings
vis inte ägnade denna fråga någon större kraft. När det i skiftet 
februari/ mars stod klart att en tysk intervention i Finland var nära 
förestående, blev frågan om en frivillig svensk kår, som motvikt till 
detta av betydligt större intresse från Mannerheims sida. 

Den svenska regeringens agerande och spänningarna i den 
svenska opinionen, avseende inställningen till konflikten i Fin
land, blev i hög grad försvårande för brigadens tillkomst. Ambi
tionen inledningsvis, var att skapa en kår om tre bataljoner. 
Inom kort stod det klart att denna målsättning ej skulle kunna 
uppnås och brigaden kom under tiden i Finland endast att 
omfatta en svag fältbataljon. Andra faktorer, utöver ovanståen
de, som försvårade rekryteringen, var utvecklingen av kriget 
från en kamp mot rysk ockupation till ett inbördeskrig mellan 
finska landsmän. Dessutom torde krigets snabba förlopp ha haft 
en negativ inverkan på möjligheten att nå uppsatta rekryterings
mål.216

Finansieringen av Svenska brigaden genomfördes på svensk 
frivillig väg. Genom insamlingar i Sverige till förmån för briga
den erhölls betydande belopp från näringslivet och enskilda. 
Även om penninganskaffnings bekymmer förekom emellanåt, 
finns det inget som talar för att finansieringen utgjorde en 
gränssättande faktor för rekrytering och genomförande av bri
gadens verksamhet. 

Rekryteringen till brigaden organiserades genom Finlands 
vänner i Stockholm och efterhand genomfördes den med stöd av 
ett stort antal lokalkontor runt om i Sverige. I Haparanda och 
Torneå placerades ombud som ombesörjde utrustning, gräns
passage och kontraktskrivning. I Uleåborg upprättades en sam
lings- och organisationsplats. Förbandet var organiserat på två 
gevärskompanier och ett understödskompani. Dessutom ingick 
en musikkår och tidvis var pionjär-, skidlöpar- och sjukbärarav-
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delningar organiserade. Utrustningen var enkel. För den enskil
de bestod den av det nödvändigaste i personlig utrustning samt 
ett ryskt eller japanskt gevär. Till understödskompaniet sakna
des det under förberedelsetiden i Uleåborg tunga vapen. Bristen 
på sjukvårdsmateriel var påtaglig och egna transportmedel för 
taktisk rörlighet saknades helt. 

Brigaden innehöll, till skillnad från de finska förbanden, en 
mycket stor del personal som var militärt utbildad. Befälsposter
na besattes till stor del av yrkesbefäl. Detta bidrog bl a till att 
förbandet åtnjöt ett högt anseende i de finska regeringstrupper
nas led.217 Spännvidden i personalkadern sträckte sig genom alla 
samhällsklasser och åldrar. Efter de hårda striderna i Tammer
fors 28 mars-6 april märktes ingen nedgång i rekryteringen, men 
en försämring av kvaliten blev märkbar. Rekryteringen upphör
de den 30 april. Personalrörligheten mellan brigaden och de 
finska förbanden i de vita regeringstrupperna var hög och på
verkade på ett påtagligt sätt förbandets numerär. Orsaken till 
detta var en kombination av missnöje med förhållandena vid 
brigaden, uppenbara brister i förandet av rulla, samt ren rekry
tering till finska förband. Studierna av materialet ger intryck av 
att flera av de bästa krafterna sökte sig bort från brigaden till 
förmån för tjänstgöring vid vita förband. 

Chefskapet för brigaden växlade under tiden februari-maj 
och det torde även haft betydelse för anda och disciplin vid 
förbandet. Efter flera misslyckade försök att engagera en etable
rad person som brigadchef, placerades kapten Hjalmar Frisell 
som chef. Frisell ansvarade för samling och utbildning i Uleå
borg, transport till Tammerfors, men förde ej själv befälet över 
förbandet i fält vid Tammerfors. Studier av källorna ger intryck 
av att brigaden, under Frisells ledning inte utnyttjade tiden i 
Uleåborg på ett sätt som gav de bästa förberedelserna inför 
Tammerforsstriderna. Det är tveksamt om nödvändiga åtgärder 
för att befästa grundläggande stridsteknik och disciplin vidtogs 
i den omfattning som förhållandena i Uleåborg medgav. Dessut
om bör de under Frisens tid försummade kassa-, expeditions
och personaluppföljningsrutinerna ha bidragit till det missnöje, 
som kan spåras hos brigadens medlemmar och från uppdrags
givaren Finlands vänner i Stockholm. Frisen ersattes, i samband 
med omorganisationen av de vita styrkorna efter Tammerfors-
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striderna, av överste Hjalmarsson. Under Hjalmarsson fördes 
det direkta befälet av först kaptenen Hallström och därefter 
majoren Winge. Under den nya ledningen förbättrades såväl 
administrativa rutiner som disciplinen vid förbandet. 

Svenska brigaden insattes första gången i strid den 28 mars. 
Förbandet ingick som stormtrupp vid anfallet mot förterrängen 
öster Tammerfors och erhöll betydande förluster vid sin första 
strid. Därefter insattes brigaden som storm trupp vid slutanfallet 
mot staden den 3 april och deltog oavbrutet i striderna fram till 
dess Tammerfors kapitulerade den 6 april. De sammanlagda 
förlusterna för brigaden vid Tammerfors blev 34 stupade och 50 
skadade. Efter Tammerforsslaget deltog Svenska brigaden i fort
satta strider söder om Tammerfors fram till den 2 maj då strider
na upphörde för västarmens del. 

Efter deltagande i segerparad i Helsingfors den 16 maj och 
hyllning på Stockholms stadion den 30 maj, upplöstes Svenska 
brigaden den 31 maj 1918. Efter kriget kom hemvändande frivil
liga, företrädesvis med arbetarklassbakgrund, att drabbas hårt 
av förföljelser och bojkott på fritiden och vid arbetsplatserna. 
Detta pågick under lång tid och upphörde först sedan problemet 
togs upp inom ramen för Saltsjöbadsavtalet 1938. 

Sammanfattning 
Den svenska regeringen strävade efter att undvika officiellt 
svenskt engagemang i den finländska konflikten. Det svenska 
uppträdandet var, med undantag för ingripandet på Åland, 
under hela perioden passivt och pragmatiskt till sin natur. De få 
åtgärder som vidtogs inskränkte sig till åtgärder av humanitär 
art, enstaka medlingsförsök mellan parterna samt ett begränsat, 
motvilligt stöd till den frivilliga svenska stödverksamheten. 

Undantaget från det i övrigt ytterst försiktiga svenska ageran
det var den svenska "kanonbåtsdiplomatin" på Åland. Genom 
ett snabbt svenskt ingripande med en kombination av militära 
maktmedel och intensivt diplomatiskt agerande åstadkoms en 
förhandlingslösning mellan de stridande parterna på ögruppen. 
Situationen förändrades dock strax därefter i och med tyskarnas 
inträde på arenan. 
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Orsakerna till den svenska regeringens inställning och age
rande under den aktuella tiden har dels inrikespolitiska- och 
dels utrikespolitiska orsaker. 

Till de utrikespolitiska orsakerna kan hänföras regeringens 
strävan att hålla landet utanför det pågående världskriget och 
förbli neutralt. Ett ingripande i Finland skulle kunna tolkas som 
ett närmande till Tyskland och leda till en försämring av förhål
landet till ententen. Vidare kan utvecklingen av konflikten i 
Finland, från ett frihetskrig mot den ryska överhögheten till ett 
krig som till stor del fördes mellan finska landsmän, ha verkat 
hämmande för ett svenskt ingripande. Dessutom kan regeringen 
ha gjort bedömningen att förutsättningarna för Finland att över
leva som självständig stat var begränsade att ett svenskt 
ställningstagande för de vita hade inneburit ett försämrat förhål
lande till det nya Sovjetunionen. Slutligen kan det inte uteslutas 
att regeringen helt enkelt var utrikespolitiskt oerfaren beträffan
de förhållandena i Finland och Ryssland och därigenom hade 
bristande förmåga att analysera den uppkomna situationen. 

Inrikespolitiskt var den liberal-socialdemokratiska regering
en djupt splittrad. Oenigheten mellan de olika "falangerna" 
inom regeringen tog sig uttryck i en ren "klasskampsdiskus
sion" och påverkade utan tvivel regeringens handlingskraft. 
Den laddade situationen i Finland delade även den svenska 
opinionen och regeringen var rädd för att ett ställningstagande 
för den vita sidan i konflikten skulle ha utlöst politiska orolighe
ter i Sverige. 

Ingripandet på Åland uppvisade dock handlingskraft från 
regeringens sida. Sverige hade, redan innan Finland förklarat 
sig självständigt, visat intresse för ögruppen. Skälen var sedan 
tidigare geostrategiska och dessutom fanns ett stöd hos en stor 
del av den åländska befolkningen. Det kan även ha funnits 
tankar om att förekomma Sovjetunionen beträffande framflytta
de positioner i Östersjön. När ingripandet skedde var det under 
förevändning av humanitärt stöd till de hotade medborgarna. 
Faktum var att såväl det nyligen självständiga Finland, som den 
tidigare överhögheten Ryssland var oförmögna till eget ageran
de på Åland vid den aktuella tidpunkten. Ingen av parterna i 
Finland konsulterades före det svenska ingripandet, vilket mås
te betecknas som anmärkningsvärt. 
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Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att ambitionen att 
värna om Sveriges neutrala roll i världskriget inledningsvis 
hämmade ett svenskt aktivt agerande och även i förlängningen 
fick legitimera regeringens bristande handlingskraft. Betydande 
orsaker till det extremt passiva och pragmatiska svenska ageran
det torde dock de starka meningsmotsättningarna inom rege
ringen och rädslan för oroligheter inom, främst arbetarklass
leden ha varit. Regeringen saknade dessutom erforderlig 
kännedom om förhållandena i öster, vilket sjöminister Palm
stierna själv medgav i efterhand. Beträffande Åland finns det 
skäl att anta att det, förutom de rent humanitära aspekterna även 
fanns ytterligare, ovan beskrivna, dolda motiv för det snabba 
och kraftfulla svenska ingripandet. 

General Mannerheim önskade genomföra stabstjänst, organi
sation och operationer med "modern prägel" och efter "stora 
linjer". Han insåg tidigt, att det för att lyckas med denna höga 
ambition under de svåra förhållande som gällde vid krigsutbrot
tet, krävdes tillförsel av generalstabsutbildad personal utöver 
vad som kunde erbjudas i Finland. De svenska generalstabsut
bildade officerarna som rekryterades kom att uppfylla Manner
heims behov i detta avseende. 

De svenska officerarna placerades i befattningar som kom att 
innebära att all operativ planering och ledning i högkvarteret 
och i de underställda stridsgrupperna och detachementen kom 
att utföras av svenska generalstabsutbildade officerare. I och med 
detta uppstod en hög grad av gemensamhet i planering och 
operationer. I två fall kom även svenska officerare att föra själv
ständigt befäl i befattningar direkt underställda högkvarteret. 

De svenska stabsofficerarna bidrog i stor utsträckning till den 
vita sidans framgångar. De främsta orsakerna till detta var, 
förutom det samförstånd som beskrevs ovan, följande: 
• svenskarna besatt den önskade kompetensen,
• svenskarna fick genom sin ödmjukhet inför uppgiften och sin an

passningsförmåga god effekt av sina ansträngningar,
• svenskarna anlände i rätt tid, innan andra alternativa lösningar

kommit till stånd.
Dessutom var de svenska officerarna i flera fall goda föregångsmän 
beträffande befälsföring på stridsfältet och hantering av krigsfångar. 
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Överbefälhavaren Mannerheim framställde tidigt önskemål 
till Sverige om stöd beträffande vapen och generalstabsutbildad 
personal. Den vita regeringen i Vasa begärde tidigt i februari 
1918, utan förankring hos Mannerheim, att Sverige skulle inter
venera i Finland. Begäran avslogs. Därefter utformades i Sverige, 
utan att begäran inkommit från Finland, iden om en frivillig 
svensk frikår till de vitas hjälp. Intrycket är att Mannerheim, 
trots sin uttalade nordiska orientering, vid denna tidpunkt en
dast visade begränsat intresse i frågan. När det i skiftet februari/ 
mars 1918 stod klart för Mannerheim att Tyskland inom kort 
avsåg att ingripa i kriget förändrades intresset från hans sida 
påtagligt. Den Svenska brigaden insättande i Finland kom då att, 
i Mannerheims ögon få en uttalad politisk betydelse. I syfte att 
skapa en nordisk, frivillig motvikt till det stundande tyska 
ingripandet såg överbefälhavaren det som ytterst angeläget att 
Svenska brigaden kom till hans disposition. Mannerheim kom 
sedan att vid flera tillfällen under kriget och vid dess avslutning 
att i tal, dagordrar och via personligt mottagande vid flera 
tillfällen, markera betydelsen av brigadens deltagande. Vid se
gerparaden i Helsingfors den 16 maj deltog brigaden tillsam
mans med den vita regeringsförbanden. De tyska förbanden 
erbjöds ej att deltaga vid detta tillfälle. 

Ambitionen från Finlands vänner var inledningsvis att skapa 
en brigad bestående av tre bataljoner och ca 1 200-1 500 man. 
Detta misslyckades och brigaden kom att bestå av en svag 
bataljon som i fält aldrig omfattade mer än ca 500 man. Detta 
faktum kom att innebära att den operativt/taktiska betydelsen 
av Svenska brigaden blev av mindre betydelse. 

Svenska brigadens styrka var den höga andel av militärt 
skolad personal och den höga befälstätheten som ingick i dess 
personalkader. Brigaden kom med anledning därav att åtnjuta 
ett högt anseende i de vita regeringstruppernas ögon. Utred
ningen pekar på att brigaden uppvisade grava brister i materiel
la tillgångar och då främst understödsvapen. Vidare hanterades 
administration och personaltjänst under tiden fram till Tammer
fors fall på ett bristfälligt sätt vilket påverkade personalrörlighet 
och anda vid förbandet. Intrycket är dessutom att tiden i Uleå
borg ej utnyttjades optimalt för att förbereda och samöva förban
det för strid. Det kan inte uteslutas att chefskapet för brigaden 
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fram till tiden för Tammerfors fall kan ha haft en avgörande 
inverkan på detta. En chef som kraftfullt och målmedvetet ut
nyttjat den höga kompetens som fanns i kadern skulle kanske ha 
kunnat skapat ett förband som var bättre rustat för de strider 
som brigaden kom att medverka i. Ett materiellt stöd från det 
officiella Sverige skulle också skapat annorlunda och bättre 
förutsättningar för brigaden. 

Svenska brigadens insats hade en positiv operativ/ taktisk 
betydelse för den vita regeringssidan. Brigaden utnyttjades som 
operativ reserv och vid insats vanns taktiska framgångar trots 
att all var liga misstag i vala v terräng, bedömning av underrä ttel
seläget och rena brister i befälsföringen fick till följd att förluster
na blev mycket stora. Sammanfattningsvis måste dock anses att 
den politiska betydelsen och symbolvärdet av frivillig svensk 
trupp i Finland under kriget kom att bli den viktigaste delen av 
Svenska brigadens insats. 

De frivilliga svenska insatserna som kom till Finlands hjälp i 
frihetskriget 1918 fick betydelse för den vita regeringssidan på 
olika sätt och i olika omfattning. Såväl de enskilda stabsoffice
rarna som den Svenska brigaden fick en politisk och symbolisk 
betydelse för att markera de gemensamma banden mellan län
derna. Betydelsen i detta avseende ökade i och med att det 
officiella svenska agerandet var passivt och tillbakadraget. Ut
över denna betydelse bidrog den Svenska brigaden i operativt/ 
taktiskt hänseende till framgångarna för de vita regeringsstyr
korna. Betydelsen i detta avseende kan dock inte betecknas som 
av avgörande art. De svenska stabsofficerarna fick under hela 
kriget ett, näst intill totalt inflytande på den operativa planering
en och ledningen i de högsta nivåerna på den vita sidan. Det 
arbete som härvid kom att utföra måste betecknas som mycket 
framgångsrikt och lyckosamt. 

Förhållandet mellan Sverige och Finland blev på officiell 
politisk nivå frostigt de närmsta åren efter kriget. Den finländs
ka hållningen präglades av bitterhet och misstänksamhet, den 
svenska av tveksamhet och osäkerhet. På militär sida hade 
samtidigt omfattande och djupa personkontakter utvecklats 
mellan svenskar och finnar under kriget 1918. Dessa kontakter 
kom att bli betydelsefulla för det närmande som under tidigt 
1920-tal påbörjades mellan länderna. Initiativ för utökade för-
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bindelser kom i stor omfattning från den profinska svenska 
officerskåren. Sovjetunionens konsolidering och den därigenom 
förändrade säkerhetspolitiska situationen i kombination med 
den pågående debatten om nedskärningar inom det svenska 
försvaret utgjorde drivkraften för agerandet.218 

Avslutningsvis bör det framhållas att det i Finlands frihetskrig 
1918 deltog ytterligare ca 300 svenskar som uteslutande tjänstgjor
de i de vita regeringstrupperna. Utöver dessa var mer än 100 
personer av Svenska brigadens personal även under del av tiden 
knutna vid de finländska förbanden. Många av de svenskar som 
under 1918 tjänstgjorde frivilligt i Finland kom efter kriget att 
medverka i uppbyggnaden av den nya finska krigsmakten. 
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Ubåtsteknik från Tyskland 

CAY HoLMBERG 

Inledning 

Bakgrund 

Erfarenheterna från första världskriget, där Storbritannien va
rit nära att knäckas av tyskarnas oinskränkta ubåtskrig, resulte
rade i att Tyskland förbjöds att skaffa ubåtar genom fredsavta
let i Versailles den 28 juni 1919.1 

Tysk ubåtsutveckling påbörjades trots detta tidigt efter första 
världskriget. Redan på 1920-talet upprättades ett tyskt ubåts
konstruktionskontor i Holland.2 

I USA satsade man på att bygga kryssare om 10 000 ton, som 
ett resultat av att Washingtonavtalet 1922 begränsade antalet 
slagskepp. En kapprustning mellan Frankrike, Italien och Stor
britannien under mellankrigstiden innebar att antalet slagskepp 
och kryssare ökade, vilket resulterade i att byggnad av övriga 
fartygsslag, framför allt jagare och ubåtar blev eftersatt.3 

Storbritannien satsade på att utveckla ubåtsjaktvapen, hydro
foner och radar. Redan under första världskriget hade man tillsatt 
en kommitte för att komma till rätta med det tyska ubåtshotet.4 

Sverige byggde sina egna ubåtar, delvis grundat på tysk tek
nik från 1920-talet, bl a på licens från AG Weser i Bremen.5 De 
ubåtar som byggdes i Sverige under tiden närmast före och un
der andra världskriget kom därför att innehålla en delvis för
åldrad teknik. 

USA:s ubåtar blev efter Pearl Harbor och USA:s inträde i kri
get helt bundna till att föra sjöfartskrig mot Japan i Stilla havet.6 

Den tyske storamiralen Karl Dönitz ansåg att kriget skulle 
vinnas genom att de allierades transportfartyg från USA till Stor
britannien och till Sovjetunionen skulle sänkas av ubåtar. Han 
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ville, efter det att man tvingats överge "vargflocks taktiken", ha 
stora ubåtar med hög fart i uläge.7 

Under åren 1941-44 byggdes mer än 1 000 tyska konventio
nella ubåtar.8 Försök gjordes också med luftoberoende maski
ner. Ingenjör Helmuth Walter hade tidigt utvecklat en motor som 
drevs med väteperoxid och brännolja, men denna stannade på 
försöksstadiet eftersom all kraft måste läggas på att snabbt få 
fram stora moderna konventionella ubåtar.9 

År 1943 vände kriget. Radarns tillkomst tvingade ner ubåt
arna under ytan. Vargflockstaktiken fick överges. För första 
gången i ubåtens historia byggdes nu rena ubåtar, ubåtar som 
skulle anfalla enskilt i uläge.10 I början av 1943 byggdes fler mass
producerade fraktfartyg, s k "Libertyfartyg" i USA än tyska 
ubåtar hann sänka.11 Nu övergav man också utvecklingen av den 
luftoberoende Walter-ubåten och satsade allt på de dieselelekt
riska oceangående av typ XXI och kustubåtar av typ XXIII.12 

Enligt storamiralen Dönitz skulle en fanatisk kamp in i dö
den leda till seger och Hitlers tanke var att en strid till det bittra 
slutet skulle hindra bolsjevikerna från att ta tyska krigsfångar 
som skulle komma att bli slavar i Sovjetunionen.13 

Sannolikt blev storamiralen Raeders tysta ed "Aldrig mer 
1918" grunden till de tyska ubåtsbesättningarnas katastrofala 
öde. Den här gången var det armen som skulle kapitulera först. 
Flottan skulle hålla ut längst.14 De ubåtsbesättningar som efter 
kapitulationen gav upp hade förvånande hög moral. De hade 
behållit hemliga handlingar och hemlig utrustning ombord, be
redda för fortsatt krig. "When do we start fighting the Russi
ans" var en vanlig fråga.15 

Mål 

Målet med denna studie är att klarlägga i vilken omfattning tysk 
ubåtsteknisk forskning och utveckling samt tyska ubåtserfaren
heter under andra världskriget kom att påverka svensk ubåts
utveckling under åren närmast efter kriget. 

Studien skall också klarlägga hur och när teknikkunnandet 
överfördes från Tyskland till Sverige, samt vilken benägenhet 
svenska ubåtsofficerare och tekniker hade för att tillvarata den 
nya tekniken. 
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Tidigare forskning 

I litteraturen är frågan om tysk ubåtsutveckling under krigsåren 
1939-45 omfattande belyst. 

Intresserade privatpersoner har utfört ett omfattande doku
mentationsarbete rörande tysk ubåtsutveckling under andra 
världskriget. Genom de svenska kontakterna med tyska ubåts
experter, bl a Oelfken och Gabler, närmast efter kriget finns i 
vårt land oskattbara källor.16 

P Falck har vid Örebro Högskola i en C-uppsats 1996 redovi
sat vilket underlag Kungl Marinförvaltningen (MF) fick vid 
skrotningen av U 3503 och hur detta påverkade konstruktions
arbetet av ubåten Hajen 1953. Falck har dock inte haft tillgång 
till vare sig Gablers eller Oelfkens handlingar och har inte hel
ler intervjuat personer som varit berörda av ubåtsutvecklingen 
de aktuella åren. Falcks uppsats är helt koncentrerad till att be
lysa hur materielen från U 3503 påverkade utvecklingen av den 
svenska ubåten av Hajen-klass. Hans analys av den militärtek
niska utvecklingen bygger till stor del på Wilhelm Agrells för
fattarskap, vilket gör det svårt att få grepp om hur uppgifterna 
är belagda. 

Källor 

Källmaterialet består huvudsakligen av otryckt material av fem 
huvudtyper. 

Rapporter från inspektioner av den tyska typ XXI-ubåten 3503 i 
maj 1945 och de handlingar som i säckar kastades i havet från 
ubåten innan den sänktes av egen besättning. Rapporter från 
bärgning och tillvaratagande av material från 3503 sommaren 
1946 samt rapporter från förhör med ubåtens fartygschef Ober
leutnant (= sv löjtnant) Hugo Deiring som beredvilligt lämnade 
uppgifter under sin internering i Backamolägret.17 

Inspektören för Torped- och Ubåtsväsendets (ITUV) rapporter 
och sammanfattningar av inhämtade uppgifter rörande tysk 
ubåtsteknik 1945, jämte reserapporter från officerare och ingen
jörer som deltagit i omhändertagandet av material från 3503 vid 
skrotningen under sommaren 1946.18 
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Personintervjuer och skriftliga enkätsvar från personer som 
varit berörda av denna tekniköverföring. Tyvärr har många av 
de närmast berörda, som i sin dåvarande tjänstgöring torde ha 
hanterat dessa frågor, redan avlidit. Andra minns dåligt eller har 
inte svarat på min enkät. 

Att det stora flertalet av dem som hade ledande befattningar 
åren 1945-53 har avlidit är naturligt.19 

De som jag fått enkätsvar från eller kunnat intervjua var un
der de aktuella åren unga officerare eller tekniker i underord
nade befattningar och fick kanske inte alltid information om be
vekelsegrunderna för de fattade besluten. 

Av 25 utsända enkäter har 15 svar erhållits. I fem av dessa 
svar har den tillfrågade varit helt ovetande om vilken utveck
ling som pågick. 

Två har svarat att de vid den tiden var irriterade över hur lite 
information de fick och att alla nya rön behölls av ett litet få
tal.20 

Två av dem jag intervjuat ett flertal gånger har haft omfattan
de kunskaper i de aktuella frågorna.21 

Dokumentation av tysk ubåtsteknikutveckling (ideer, test
rapporter, forskning, försök m m) utförd av Baudirektor Dipl. 
Ing. (=sv civilingenjör) Heinrich Oelfken och Dipl.Ing. Ulrich 
Gabler under dessas fångenskap i ett av de allierades uppsam
lingsläger i Kressbronn (Saar, i den franska zonen), dit de allie
rade förde tyska ubåtskonstruktörer och ubåtsofficerare för att 
dokumentera forskning och erfarenheter, vilket de uppenbarli
gen beredvilligt gjorde.22 Detta gav självfallet Frankrike en god 
start i den egna ubåtsutvecklingen under efterkrigstiden. 

Dokumentation av teknikutveckling utförd bl a vid det tyska 
ubåtskonstruktionskontoret under kriget. Handlingar som gräv
des ner vid de allierades framryckning och senare grävdes upp 
av Dipl.Ing. Ulrich Gabler, då han frigivits från Kressbronn, och 
såldes till MF. Dessa handlingar finns i Lennart Lindbergs pri
vata arkiv. Lennart Lindberg var tidigare ubåtstekniker vid MF / 
Ubåtsbyrå och tillvaratog dessa handlingar då de avhemligades 
den 9 mars 1954 och avsågs förstöras då delar av ubåtsbyrån 
flyttats till Malmö.23 
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Ett problem vid källforskningen har varit att MF:s arkiv splittra
des och att ubåtsbyråns handlingar gallrades och förstördes då 
delar av byrån flyttades från Stockholm till Kockums i Malmö.24 

En mängd handlingar från en för svensk ubåtsutveckling in
tressant period har på så vis försvunnit. 

En genomgång av de aktuella årgångarna (1945-1950) av Tid
skrift i Sjöväsendet (TiS), Sveriges Flotta, Forum Navale och pro
tokoll från sammanträden med Föreningen för Flottans framfö
rande (FFF) har visat att ingen offentlig debatt i marinanknutna 
tidskrifter förekom. 

Avgränsningar 

Det första konkreta beviset för att svensk ubåtsutveckling hade 
halkat efter ordentligt under krigsåren fick man i maj 1945 då 
den tyska ubåten U 3503 av typ XXI dök upp på Vinga Sand 
utanför Göteborg.25 Under det därpå följande året erhölls till
stånd från de allierade att bärga och skrota ubåten.26 

Detta resulterade bl a i att en studiegrupp ritade en ny svensk 
ubåt. Likheterna med den tyska U XXI-klassen är slående, lik
som likheten med den sovjetiska ubåten av W-klass.27 

Jag har därför valt att huvudsakligen begränsa mina studier 
till tiden 1945-1953. Det var under dessa år vi fick tekniken från 
U 3503. Det var under dessa år vi fick och köpte ubåtsdokumen
tation från tyska tekniker och det var under dessa år vi köpte 
materiel från i Danmark skrotade tyska ubåtar och telemateriel 
från Tyskland. 

Under åren 1951-53 besökte också ett antal tyska ubåtstekni
ker och officerare Sverige (MF i Stockholm och Malmö) i avsikt 
att försöka åstadkomma ett samarbete rörande ubåtsutveckling. 
Något sådant samarbete kom dock inte till stånd.28 

Avhandling 

Teknikutvecklingen 

Under tiden före första världskriget förekom ett omfattande sam
arbete, för utveckling av ubåtar, mellan Sverige och Tyskland. 
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Planer fanns att tillverka ubåtar för svenska flottan vid tyska 
varv. Kriget bröt dock dessa planer och under mellankrigstiden 
hade tyska flottans egna behov högsta prioritet. 

Plötsligt den 6 maj 1945 ankommer en stor modern, skadad 
tysk ubåt av typ XXI och ankrar på Vinga Sand utanför Göte
borgs hamn. Endast en obetydlig notis i Göteborgs-Posten den 
7 maj talar om att detta skett. Den 9 maj meddelar Dagens Ny
heter att regeringen beslutat internera besättningen.29 Detta var 
allt svenska folket fick veta om den kanske viktigaste händel
sen i svensk ubåtshistoria genom tiderna. 

Ubåten genomsöktes av svensk ubåtspersonaL Detta var nå
got sensationellt nytt. Man fick nu klart för sig att svensk ubåts
teknologiutveckling hade stått still under många år.30 Det fanns 
nu ett stort försprång att hämta in. 

Rapporter från undersökning av U 3503 före dess sänkning i 
maj 1945, rapporter från bärgningen och skrotningen somma
ren 1946 och rapporter efter förhör med internerad ubåtspersonal 
visade att ubåtstekniken utvecklats explosionsartat under krigs
åren, utan att svenska ubåtstekniker fått kännedom om detta på 
grund av landets isolering från om värden. Endast rykten om att 
det skett en snabb utveckling på ubåtssidan hade nått Sverige.31 

De gamla "dykbåtarna" var föråldrade och behövde moderni
seras. 

Det ställdes nu helt nya krav vid konstruktion av kommande 
ubåtar. 

I Sverige startades ett intensivt arbete med att fånga upp den 
nya tekniken. 

Snorkelmaster, periskop med prisma för solhöjdstagning, 
hydraulsystem för höj- och sänkbara master, ljudabsorberande 
färger, helsvetsade tryckskrov, hydrodynamiskt utformade form
skrov, chocksäkra upphängningar av materiel, hydrofoner, ra
dar, radiopejl, radarvarnare, luftoberoende enhetsmaskiner och 
automatiska djupstyrningssystem utgör exempel på nyheter för 
svenska ubåtskonstruktörer. 

Forskning, försök, informationsinhämtning och teknikutveck
ling fick nu hög prioritet. 

Den militärtekniska forskningen samordnades genom Försva
rets Forskningsnämnd, som tog initiativ till bildandet av För
svarets Forskningsanstalt (FOA).32 
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Den svenska ubåtstekniken hade en tradition i tyskt tänkan
de, som skiljde sig från det anglosaxiska, från tiden före första 
världskriget och från mellankrigstiden. Det föll sig därför na
turligt för många att följa upp den tyska utvecklingen.33 

Marindirektör Linden, som var chef för Marinförvaltningens 
ubåtsbyrå, påpekade i en PM av 21/1 1946 att en bärgning av 
U 3503 var av största vikt för att tillföra flottan ny teknik.34 

Efter det att bärgningen skett upprättades ett " skrotningskon
tor" på Nya Varvet i Göteborg för att dokumentera ubåten och 
ta tillvara materielen. 

En studiegrupp bildades på initiativ av souschefen för Ma
rinförvaltningen, amiral Stig H:son Ericson, för att ta fram en 
ny ubåtstyp.35 

Kommendör S G Weinberg, som då var ITUV, sammanställde 
all tillgänglig information om tysk ubåtsmateriel och tysk ubåts
taktik och utarbetade förslag till nödvändiga svenska åtgärder.36 

Inte minst de detaljerade beskrivningsböcker som bärgades 
från U 3503 underlättade dokumentationen.37 

Med. dr. John Adolfsson har redovisat problemen och förfa
randet vid bärgningen och intressanta frågor rörande dykeri
ver ksamheten. 38 

Den teknikkunskap man fick från U3503 var emellertid bara 
en del av de kunskaper som inhämtades från utlandet. 

Tyska ubåtsofficerare och tekniker blev vid flera tillfällen in
bjudna till Sverige under åren 1951-53 på initiativ av marin
ingenjör Sjöholm, som ju varit bärgningsledare under bärgningen 
av U 3503 och som nu var placerad vid MF:s Ubåtsbyrå. Ett bety
dande antal handlingar inköptes under dessa år från Tyskland. 

Gabler besökte Sverige vid ett antal tillfällen och sålde tek
niska rapporter.39

Genom kontakter med den danska marinen erhölls viss ma
teriel från i Danmark strandsatta tyska ubåtar.40 

I det följande kommer jag att belysa vilken information det 
svenska ubåtsvapnet fick inom ett antal viktiga teknikområden 
och hur denna togs tillvara i svensk ubåtsutveckling. 

Allt kom dock inte att utnyttjas. Detta berodde bl a på mot
sättningar mellan Marinstaben och Kockums. Många av de tys
ka lösningarna var icke prövade och det skulle senare visa 
att en del ideer inte var realistiska.41
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De nya rönen fick inte heller den spridning inom flottan som 
man skulle kunna ha förväntat sig. Att det var något nytt på 
gång diskuterades i gunrummet på HMS Patricia, men några 
detaljer fick man inte.42 

Yngre ubåtsofficerare var också irriterade över att det nya hölls 
i en begränsad krets av äldre kamrater.43 Inte heller tycks den 
nya tekniken ha spritts utanför MF:s ubåtsbyrå. Vid varvet i 
Karlskrona fick man inget veta.44 

Även taktiska bestämmelser som visade krigserfarenheter 
bärgades från U 3503.45

Senare, under den aktuella tidsperioden erhölls omfattande 
uppgifter från USA, som bl a påverkade utformningen av Sjö
ormen-klassens skrov.46 

2 .2 Tryckskrov och formslcrov 

De ökade kraven på hög fart i u-läge, längre tid under vattnet, 
ökat djupgående (tryckhållfasthet), snabbare dykning, ökade 
krav på utrustning utanför tryckskrovet (radar, hydrofon m m) 
och ökad manöverförmåga ställde nya krav på tryckskrovet och 
på formskrovets hydrodynamiska utförande. 

I en av de handlingar som överlämnats av Gabler finns en 
omfattande redogörelse för utvecklingen av byggnadsmetoderna 
för tyska ubåtar, med beskrivning av den förändrade metodi
ken kring år 1943 och med detaljerade skisser.47 

Den tyska ubåten av typ XXI hade ett helsvetsat sektionsbyggt 
skrov (se bilaga 1) och en flack svepande överbyggnad för att 
minska vattenmotståndet i u-läge. Formskrovets ytor i övervat
tensläge var målade med en radarabsorberande färg.48 Tryck
skrovet har i genomskärning formen av en upp- och nedvänd 
8:a (se bilaga 3), vilket ger ubåten en smal "fiskform". 

Anledningen till detta var det mycket stora antalet blyacku
mulatorer, placerade i två plan, som skulle ge ubåten hög fart 
under lång tid i u-läge. Svenska ubåtskonstruktörer använde inte 
direkt denna form på tryckskrovet, "men vi lärde oss att hel
svetsa grova hållfasta tryckskrov" .49 Att de tyska ubåtarna 
sektionsbyggdes berodde på att byggnationen skedde på ett stort 
antal platser där de var skyddade mot de allierades bomber. Sek
tionerna fördes sedan till de tre varven där de sammanfogades.50 

81 



Denna metod var naturligtvis inte nödvändig för svensk del, 
men den har ju av ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska skäl 
kommit att användas för senare svenska ubåtar där delar byggts 
i Karlskrona och delar byggts i Malmö. 

Det falska tornets form utvecklades genom s k släpförsök, 
vilket redovisades i en av Gablers rapporter.51

Mariningenjör (ming) Erik Hultmark gjorde i ett examens
arbete vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH) omfattande be
räkningar av U 3503 hållfasthet, vilket kommit att påverka se
nare konstruktioner av svenska ubåtar. 52 

Professor Jan Stefensson vid CTH har i sitt enkätsvar redovi
sat att de tyska beskrivningsböckerna och beräkningarna utnytt
jades inom en rad viktiga områden för utformning av skrov, ro
der, fenor m m, vilket kommer att belysas i det följande. 

Ritningar och beskrivningar av roderkonstruktioner fanns 
också bland Gablers handlingar.53 

Tryckfasta genomgångar genom skrovet finns också beskriv
na i Gablers handlingar.5'

1 

De aktra fenorna på U XXI visade sig vara för stora för våra 
förhållanden. Enkelskrovskonstruktionen var intressant och det 
ljudabsorberande skiktet var också något vi tog efter.55 

Akterkonen från U 3503 tryckskrov kom att användas som 
provplattform för chockförsök på Hårsfjärden och en annan 
skrovdel blev rekompressionskammare för dykare på Nya Var
vet. 

ITUV ansåg att kommande ubåtar skulle ges ökad undervat
tensfart. 56 

Hajen, som var något mindre än typ XXI, gavs i stort sett sam
ma form, men med något lägre tryckhållfasthet. Detta berodde 
på att Hajen-båtarna främst avsågs för Östersjön och alltså inte 
behövde lika stort dykdjup som den oceangående typ XXI. 

Trots ökad batterikapacitet och mer strömlinjeformat skrov 
fick dock Hajen-klassen obetydligt högre fart i u-läge än de äld
re Sjölejon-båtarna, delvis beroende på att Hajen hade ett större 
deplacement. Delvis kan detta också ha berott på att man inte 
valde att utnyttja den tyska tekniken för elektromotorer utan 
valde de gamla Sjölejonbåtarnas motorer.57 

Inte förrän långt senare, vid konstruktion av Sjöormen-klas
sen, utvecklades nya elektromotorer och skrovet fick en mer 
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utpräglad strömlinjeform med högre u-lägesfart. Ubåten hade 
nu blivit större än Hajen och man fick plats med ett utvecklat 
maskineri som var chocksäkert upphängt. Det var emellertid 
snarare amerikanska rön som nu låg till grund för utformning 
av skrov, roder och propeller. Vid ombyggnad av de äldre "num
merubåtarna" till Abborren-klassen utnyttjade man skrovkon
struktioner från tyska erfarenheter för att få plats för en hydro
fonbalkong i förskeppet.58

Däcksutrustning minskades, nätsågar och kanoner togs bort i 
studiegruppens förslag. Man planerade också att ta iland anka
re, skeppsklocka m m  för att minska vattenmotstånd och buller 
i u-läge.59

En jämförelse mellan Typ XXI, den svenska studiegruppens 
förslag, och den sovjetiska W-klassen återfinns i bilaga 1, 2 och 
2b. 

En intressant detalj är att ingenjör Brettberg vid Lyckeborgs 
Bruk fick tag i en kabelgenomgång vid skrotningen av U 3503. 
Det var en vattentät och brandsäker genomgång för elkablar ge
nom ett vattentätt skott. Han tog patent på denna i Sverige och 
den, eller dess vidareutveckling, tillverkas alltjämt i Sverige för 
installation ombord i fartyg.60 

Efter Tysklands inträde i NATO kunde XXI-ubåten nr 2540 
bärgas från havets botten nära Flensburg, där den 1946 sänkts 
av egen besättning. Den blev, efter tio år på havets botten, för
söksubåt för den nya tyska flottans ubåtsutveckling.61

Snorkel 

Det kanske mest sensationella vid undersökning av U 3503 var 
snorkeln, och det var detta som snabbast anammades av svenska 
ubåtstekniker och officerare. 

Snorkeln är i princip en luftmast med två kanaler som gör det 
möjligt att köra dieselmotorerna för batteriladdning i u-läge. 
Toppen av masten är försedd med en ventil som hindrar vatten 
att tränga ned, om huvudet kommer under vattenytan, och ef
tersom dieselmotorerna förbrukar mer luft än snorkeln förmår 
suga in, medför detta obehagliga tryckförändringar i ubåten. 

Redan på 1930-talet hade en holländsk sjöofficer konstruerat 
en snorkelmast, som vid den tyska ockupationen föll i tyskar-
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nas händer. Den väckte dock inte något större intresse förrän 
ubåtsförlusterna blev oacceptabelt stora genom de allierades 
utnyttjande av radar och hydrofoner samt flygbombning mot 
de tyska ubåtarna. Vargflockstaktiken, där ubåtarna uppträdde 
i grupp i övervattensläge och dök strax före anfall, fick överges. 
Ubåtarna tvingades uppträda enskilt samt förflytta sig långa 
sträckor och anfalla från u-läge. 

År 1943 koncentrerades därför utvecklingen på diesel-elek
triska maskiner med stor effekt. Walters enhetsmaskineri stan
nade på försöksstadiet och man beslöt att bygga 102 ubåtar av 
typ XXI på tre olika varv. En större båt med avsevärt bättre bat
terikapacitet än de tidigare.62 

Typ XXI blev därför den första verkliga ubåten, inte dykbåt, 
försedd med snorkel. Den blev banbrytande för ubåtsutveck
lingen efter kriget. 63 

Det var också tack vare snorkeln som en typ XXI-ubåt hamnade 
i svenska flottans händer omedelbart före krigsslutet i maj 1945. 

U 3503 var på väg mot Norge och skadades i Kattegatt av brit
tiskt bombflyg (Liberator E 547).64 Snorkelhuvudet hade skadats 
och då ubåten dök för att undvika flyganfallen startades snor
keldrift. 

Avgaserna från dieselmotorerna kom på grund av skadan att 
ledas in i ubåten och kolosförgiftade besättningen. Detta tving
ade in ubåten på svenskt vatten för att inta övervattensläge och 
söka läkarhjälp.65 Fartygschefen avsåg dock inte att låta ubåten 
falla i svenskarnas händer utan valde att efter några dagar sän
ka den på platsen.66

Med denna åtgärd gav han svenska flottan tillgång till det 
senaste av tysk ubåtsteknik. Efter segslitna förhandlingar med 
stormakterna fick Sverige tillstånd att bärga ubåten under för
utsättning att den skulle skrotas.67

De övriga ubåtarna av typ XXI som var färdigbyggda omhän
dertogs av USA (4 st), Storbritannien (4 st) och Sovjetunionen 
(4 st) vilka kom att utnyttjas som försöksubåtar. En ubåt över
lämnades senare från Storbritannien till Frankrike.68 

ITUV ansåg nu att en snorkel snarast borde konstrueras och 
installeras på såväl nybyggda som äldre svenska ubåtar.69 

Snarast efter det att U 3503 bärgats togs snorkelmasten om 
hand och installerades på den äldre svenska ubåten Draken.70 
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Draken blev emellertid påseglad i u-läge och snorkeln gick för
lorad. En ny tysk snorkel erhölls dock från Danmark, tagen från 
en i Danmark strandsatt XXI-ubåt. Den monterades på ubåten 
U 9 för fortsatta prov. (Se bilaga 4.) 

Införandet av snorkel på ubåtarna medförde emellertid att fler 
problem måste lösas: tryckförändringar, kolosförgiftning, ökad 
luftfuktighet i ubåten och bristen på solljus skulle påverka be
sättningen. Det var därför nödvändigt att ställa särskilda krav 
på personalen vid rekrytering till snorkelubåtarna.71 

Oelfken gav i ett par promemorier sina erfarenheter och syn
punkter på utnyttjandet av snorkeln. Han gav även exempel på 
olika snorkelkonstruktioner såsom fällbara snorklar, hydrauliskt 
höj- och sänkbara snorklar, simmande snorklar, nödsnorklar 
samt olika sätt att leda ut avgaserna.72 Oelfken förordade att 
avgaserna skulle ledas ut ca en meter under vattenytan för att 
undvika en röjande rökstrimma.73 

Ett problem var att vatten sögs in genom snorkeln då den 
översköljdes. Detta löstes genom att en roterande vattenavskil
jare (centrifug) installerades i snorkelhuvudet. Trots denna tog 
snorkeln in ca en kubikmeter vatten i timmen, vilket ökade luft
fuktigheten i ubåten till oacceptabel nivå. Detta löstes genom 
en klimatanläggning.74 

Oelfken förordade att en elektropneumatisk ventil skulle in
stalleras i snorkelhuvudet för att minska vatteninträngningen. 
Den hade utprovats och fungerat tillfredsställande.75 

Flytande och fällbara snorklar samt nödsnorklar hade kon
struerats under kriget men kom aldrig till utförande. Oelfken 
lämnade dock in en personlig patentansökan i Eckernförde så 
sent som den 21 april 1945.76 

Exempel på dessa framgår av skisser i bilaga 5. 
Ett ytterligare problem vid långa tiders batteriladdning un

der snorkling var knallgasbildningen. För att råda bot på detta 
skisserades olika lösningar, vilka kommer att beröras senare. 
Gabler redovisade omfattande beräkningar för dimensioner av 
av- och tilloppsrör för snorklar vid olika typer av dieselmoto
rer.77 

En fällbar snorkel prövades också på en svensk ubåt, men den 
principen övergavs till förmån för den hydrauliskt höj- och sänk
bara, som hade tagits från typ XXI och provats på bl a Draken. 
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Ett kvarstående problem var snorkelhuvudets radarreflekte
rande förmåga. 

Olika former av snorkellmvud prövades, som t ex olika vä
gar att föra ut avgaserna, och olika radarabsoberande och ljud
isolerande färger togs fram, grundat på de färgprov som tagits 
av FOA från U 3503 snorkelhuvud Skrov.78

Oelfken gav också detaljerade uppgifter om konstruktion av 
snorkelhuvudet.79 

ITUV förordade en skyddshuva i gummi för att absorbera 
radarvågorna. so

Snorkeln hade kommit för att stanna och påverkade starkt 
framtida ubåtskonstruktioner. 

Periskop 

Den nya ubåtstaktiken med långa snabba förflyttningar i u-läge 
och målval och torpedskott från u-läge ställde naturligtvis helt 
nya krav på periskopfunktionen. 

Genom att ubåtarna tvingades att hela tiden röra sig, ofta 
snabbt, blev lägesbestämningen i u-läge en betydelsefull fråga. 
Tidigare hade man utnyttjat radiopejl, men försöken med en 
radiopejl i periskopet var ej lyckade, och man fastnade istället 
för en navigeringsmetod som byggde på att man tog sol- och 
stjärnhöjder genom periskopet. Carl Zeiss, Jena, utvecklade ett 
prisma med vilket man kunde mäta solhöjder m m.81

Gabler ger i sina handlingar råd för utveckling av ubåts
periskopen. 

I början av kriget befann sig ubåtarna i u-läge under ca 5 %, 
och i slutet av kriget under ca 80 % av tiden i operationsom
rådet. 

Enligt Gabler var det då tre problem som måste lösas: 
- kravet att inte trötta ut periskopsobservatören under de

långa snorklingsperioderna,
- periskopets svängningar som orsakats av de högre farterna,
- möjligheterna att samtidigt avspana såväl havsytan som

luftrummet hela horisonten runt.

Det första problemet löstes med en fast hydraulmanövrerad stol 
för observatören som, tillsammans med periskopet, alltid höll 
periskopets topp på samma höjd över ytan vid ubåtens rörelser. 
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Olika lösningar prövades för att komma till rätta med de andra 
problemen. Luftspaningsfrågan löstes genom att montera en 
radarvarnare under snorkelhuvudet. Vidvinkelprismor som ut
vecklats av Zeiss visade sig mindre lämpliga. 

Periskopen gjordes längre, ökades från 7 till 9 ,5 meters längd, 
och försågs med avståndsmätning, nattförstoring, och värme
slingor i prismat för att undvika fukt vid översköljning.82 

Gabler redovisar i sina handlingar att periskoplängder över 9 
meter kräver stöd för att undvika svängningar. Han kom därför 
fram till att detta måste påverka det falska tornets utformning.83 

Mot slutet av kriget började man studera andra lösningar, som 
torpedskjutning med hjälp av hydrofonobservationer, men minst 
ett_periskop fanns alltid med i de tyska beräkningarna. 

A ven ett tredje periskop på ubåten fanns med i studierna, men 
detta som var avsett för vidvinkel, kom aldrig till utförande. 

Ett helt annat problem var det vattensprut som periskopet åstad
kom vid fart genom vattnet. Omfattande försöksresultat och 
mätningar med olika former på periskopens topp och olika profi
ler på rören, för att minska svängningarna, finns redovisade i Oelf
kens handlingar.84 Bl a konstaterar han att det blir betydligt svå
rare att få bukt med skumstrimmbildningen bakom periskopen om 
två periskop utnyttjas. I tabeller rekommenderas olika farter för 
periskop med och utan stöd. Fasta stöd rekommenderades och 
ansågs nödvändiga för periskop längre än nio meter.85

I Sverige var tillgången på periskop en kritisk fråga under 
kriget. Omedelbart efter kriget var svenska officerare i Danmark 
för att köpa periskop. Tyskarna hade haft sina förråd av reserv
periskop där. 86 

Bristen berodde främst på att vi inte fått de periskop vi be
ställt i Tyskland. De hade till stor del förstörts av de allierades 
bombningar av de tyska hamnarna.87 

De svenska ubåtar som byggdes under kriget hade fått äldre 
periskop som modifierats med packningar mm.88

Under kriget hade Sverige levererat rostfritt stålmaterial (för
borrade stålämnen) till Tyskland, avsedda för periskoptillverk
ning. Detta var en exportförbjuden vara, men leveranserna med
gavs av exportkommissionen efter sega förhandlingar.89 

I Sverige beslöts att kommande ubåtar skulle ha två periskop 
och att de tyska fasta observatörsstolarna (Standsehrohr) skulle 
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vidareutvecklas. Dessa kom också till uförande på Hajen
klassen. 

Genom att utnyttja hydraulteknik i stället för den äldre, mera 
tungarbetade mekaniken, kunde man också minska buller.90

För Sveriges del blev det nu svårt att få ytterligare periskop 
från Tyskland. De vi hade fått tidigare anpassades till svenska 
ubåtar genom packningar, hissanordningar, tätningar m m, som 
kopierades från de tyska ritningarna.91 

Man gick istället över till att köpa brittiska av Barr & Strauss
fabrikat. Det var inte längre så populärt att använda det som 
var tyskt. Nu skulle vi i stället köpa i USA och Storbritannien 
och det blev en ström av resor dit för utbildning och för att köpa 
materiel.92 

Maskineri, buller- och stötdämpning 

Dieselmotorerna och generatorerna från U 3503 var av konven
tionell typ och såldes till Borås kommun som reservelverk.93 

Senare har svenska ubåtar erhållit dieselmotorer tillverkade 
på licens i Hedemora, men konstruerade av Geisslingen på SEMT 
i Paris. Dessa Pielstick-motorer konstruerades av tyska tekni
ker från MAN, som under kriget arbetade med ubåtsmotorer.94 

Kontakterna med fransmännen sköttes av f mariningenjören 
Sjöholm, som lämnat marinen och arbetade inom Johnson
koncernen. Nordstjärnan hade förvärvat licensrättigheterna 
genom förmedling av Sjöholm, som sedan tidigare hade kon
takter med tyska tekniker från MAN.95 

Enhetsmaskiner av den typ som Walther konstruerat, men som 
ej kom till utförande under kriget resonerade man mycket om. 
Först vid Motala Verkstäder, senare vid ASEA i Västerås. Bräns
lecellutvecklingen, som marinen satsat mycket pengar i, på in
rådan av marindirektör Samzelius, gav dock inte önskat resul
tat.96 Gabler redovisade i en handling olika ideer för enhets
maskinerier.97 Vilka av dessa som kommit till utnyttjande vid 
den svenska utvecklingen finns inte dokumenterat. 

Gabler redovisade också olika problem med snorkeldrift för 
olika motortyper (2-takts- och 4-takts- dieselmaskinerier).98 

Av större intresse var däremot ackumulatorerna och installa
tionerna av dessa. 
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Det stora antalet ackumulatorer krävde naturligtvis särskil
da arrangemang. 

Dels var risken för knallgasexplosioner stor med ett så stort 
antal ackumulatorer som skulle laddas i en ubåt i u-läge, där 
vädringen var otillfredsställande. Laddning behövde ske under 
ca 3-5 timmar vartannat dygn. Särskilda "vätgasfilter" hade in
stallerats på ubåt XXI för att ta hand om knallgaserna eftersom 
krigserfarenheterna hade visat att enbart vädring inte var till
räckligt. Tyska tekniker hade fått tillgång till japanska filter, vil
ka prövats under kriget.99 

Nya säkerhetsföreskrifter hade också utarbetats för byggna
tion, vid svetsning och batteriladdning på varv. Gabler gav ock
så exempel på knallgasolyckor ombord på varv och till sjöss och 
redovisar anledningarna till dessa.100 

Erfarenheter från skötsel, vård, laddning och byte av batte
rier samt metoder för att fastställa batterikapacitet redovisade 
Gabler i en särskild handling.101 

Stötsäkerheten var också ett problem för ubåtar som utsattes 
för anfall med sjunkbomber och andra antiubåtsvapen. 

Nya ubåtsjaktvapen som utvecklats i England under krigs
åren, Hedgehog och Squid (svensk AU-pjäs m/51), innebar 
naturligtvis nya krav på stötdämpning och jaktfartygens hydro
foner innebar krav på bullerdämpning. 

På typ XXI var motorer, batterier och annan känslig utrust
ning upphängda med hjälp av gummipackningar. Gabler rekom
menderade gummiklädda batterikistor för att hindra att batte
risyra kom ut vid ev skador efter sjunkbombanfall och redo
visade i skisser olika lösningar.102 

Detta kom senare att tillämpas på svenska ubåtar. Det visade 
sig dock svårt att applicera de nya rönen vid modernisering av 
äldre ubåtar eftersom upphängningsanordningarna var utrym
meskrävande. På nykonstruerade ubåtar ökade detta deplace
mentet, vilket minskade farten, vilket i sin tur krävde större 
batterikapacitet. Hajen-ubåtarna fick därför ett för litet reserv
deplacement (för att hålla nere storleken) och hade problem med 
att uppträda i Bottenhavets saltfattiga vatten.103 

Gabler redovisade resultat från sprängförsök mot ubåten 
U 78 (Typ VII c) med 130 kg laddningar på 6, 12, 30 och 50 m 
djup, på avstånd från 30 till 180 meter. Försöken utgjorde un-
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derlag för hållfasthetsberäkningar men även för ubåsjakttak
tiska bestämmelser.104 

Ett omfattande underlag erhölls också från Gabler som leve
rerade tekniska beräkningar, forsknings- och försöksresultat från 
Tyskland.105 

Dessa handlingar har givit CTH och Skeppsprovningsanstal
ten stor hjälp i sin forskning.106 

I Sverige gjordes omfattande försök med stötdämpning i den 
s k  mygglarven (Akterkonen från U 3503, som hängdes upp i 
bojar på Hårsfjärden).107 

På motsvarande sätt redovisar Gabler forskningsresultat rö
rande buller, såsom propellerkavitation, maskinbuller m m  och 
beskriver möjliga bullerdämpande åtgärder.108 

En bullerkälla är propellerkavitationen. Oelfken redovisade 
den tyska marinens krav, 20 db på 11 m dykdjup på 500 m av
stånd. Bullret varierar mellan ubåtstyp och mellan olika fartyg, 
beroende på utformningen av roder och akterskepp. Strävan var 
att åstadkomma hög tyst fart. Typ XXI hade under dessa pre
misser tyst fart vid 110 varv/ min.109 

Gabler redovisade försök från olika ubåtar och visade på oli
ka former av propellrar för att åstadkomma lägre kavitations
buller.110 

Han redovisade också olika faktorers inverkan, såsom blad
tjocklek, antal blad m m.111 Dessutom finns beräkningar för ka
vitationsbuller från ställbara propellrar, vilket enl. Gabler bara 
var aktuellt vid nybyggen om tillräckligt utrymme fanns för för 
dessa anpassade maskiner.112 

Remdrift var också ett sätt att dämpa bullret ombord, vilket 
anammades av svenskarna.113 

Att tyskarna hade en bullermätstation på Bornholm visste man 
redan före krigsslutet.114 

Stötpåkänningar och buller blev en angelägen fråga. Sverige 
byggde därför en bullermätstation på Adamsskär i södra Hårs
fjärden för att kunna mäta buller från ubåtar i u-läge.115 

Radar/ radarvarnare1 
hydrofoner och radio 

Radar från flyg tvingade ner ubåtarna under ytan. Att upptäcka 
radarsignaler under snorkling blev därför en nödvändighet. 
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Typ XXI var utrustad med en radarvarnare som var placerad 
under snorkelhuvudet. Beskrivningsböcker och ritningar över 
dessa installationer fanns bland de handlingar som bärgades från 
U 3503. 

ITUV fann det angeläget att man utnyttjade den nya tekniken 
och han ansåg det nödvändigt att snarast anskaffa radar.116 

Vid konstruktion av radarmasten till ubåten Hajen utnyttja
de man också de beskrivnings böcker som bärgats vid U 3503. 117 

Fartygschefen på U 3503 berättade under förhören att han un
der 1944 utfört prov med en höj- och sänkbar radiomast för kort
vågsmottagning i u-läge, som hade täckning i hela södra Öster
sjön. Han berättade även att en snurrande cm-radarantenn var 
under framtagning, men ännu ej i bruk.118 

Hydrofonmaterielen var inga nyheter. Passiva hydrofoner till
verkade av Atlas Werke fanns redan i svenska flottan, avsedda 
för våra kryssare, medan aktiva köptes från England.119 

Typ XXI hade två hydrofoner. En passiv på en balkong i stä
vens underkant och en perifon, liknande den vi anskaffat för 
våra jagare, ovan däck i det falska tornet. Deiring hade också 
sagt att den passiva hydrofonen skulle placeras lågt under vat
tenlinjen för att ge längre räckvidder. 120 

Man bedömde dock att engelsmännen låg före i hydrofon
utvecklingen och flera sjöofficerare sändes till England för att 
studera och köpa hydrofoner. 

Stora mängder radiomateriel (s k surplusmateriel) köptes från 
Tyskland direkt efter kriget.121 Svenska officerare reste också till 
England för att studera och köpa radioapparater.122 

Aven kompassfrågor berördes av Gabler. De större gyrokom
passerna ansågs för stora för kust- och miniubåtar, varför han 
föreslog utveckling av andra system för dessa.123 

Vapen 

Ubåtens huvudbestyckning var under andra världskriget tor
peder. Under första världskriget och under den första tiden av 
andra världskriget skedde de flesta sänkningarna dock med 
hjälp av kanoner. Nu hade ubåtarna tvingats ner under ytan och 
torpeden blev därför det främsta vapnet genom att den kunde 
avfyras utan att ubåten intog övervattensläge. 
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Ubåt typ XXI hade sex utskjutningstuber i fören och ett hy
drauliskt system för snabb omladdning. (Se bilaga 6). 

Den svenska studiegruppen som arbetade med framtidens 
flotta föreslog ett liknande system i sitt förslag till ny ubåt.124 

Översiktlig ritning finns i bilaga 2 
MF:s ubåtsbyrå accepterade dock ej detta utan valde en ut

veckling av en äldre holländsk lösning med reservtorpederna i 
ett revolvermagasin, trots att det rådde viss tvekan om funktio
nen vid eventuella stötar vid sjunkbombdetonationer.125 

En anledning kan ha varit att det var lättare att underhålla 
och klargöra torpederna i detta system.126 

De moderna tyska torpederna var så kallade girtorpeder som 
styrde genom en i förväg inställd gir mot framförpunkten (träff
punkten) oavsett ubåtens kurs vid skott. Deiring berättade 
under förhören också om vinkelskjutning och planer på att ut
veckla målsökande torpeder.127 

Redan före krigsslutet hade den svenska ambassaden i Berlin 
rapporterat om ett trådstyrsystem, med vilket man kunde styra 
torpeden efter skott genom att påverka dess gyro med elektris
ka signaler genom en tråd. 

MF fick genom kontakter via Lord Mountbatten klarsignal att 
köpa patentet, ritningar och materielen för 40 000 kr av den ita
lienske konstruktören. Allt kom med kurirpost från Berlin. 

De allierade betraktade detta som ren surplusmateriel.128 

Genom många år av utveckling och försök vid bl a Torped
verkstäderna i Motala har Sverige kommit att bli världsledande 
inom detta område trådstyrning av torpeder från övervattens
fartyg, ubåtar och helikoptrar.129 

Frågan om kanoner på moderna ubåtar var något kontroversiell. 
Britterna valde att ha kanonerna kvar för att kunna försvara sig 
mot luftanfall.130 

Storamiralen Dönitz ville att även de moderna tyska ubåta
rna skulle ha kvar kanoner. De placerades då i det falska tornet 
för att minska vattenmotståndet och vara snabbt tillgängliga.131 

(Se ritning i bilaga 6). 
I Sverige ville ITUV ha kvar luftvärn på ubåtarna.132 Studie

gruppen föreslog en 40 mm luftvärnsautomatkanon (lvakan) 
med placering i tornet på samma sätt som typ XXI, men MF 
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valde att på ubåt typ Hajen installera två 40 mm lvakan M/36 
nedsänkta i brunnar i formskrovet, hydrauliskt höj- och sänk
bara, för resp. akter om tornet. Även detta för att minska vat
tenmotståndet. Dessa kanoner togs senare bort vid Hajen-typ
ens modernisering.133 

Ubåt XXI var också försedd med "skenmål", dvs en patron 
som sköts ut från ubåten och sprutade ut ett kemiskt preparat 
som åstadkom luftblåsor, för att avleda ubåtsjaktfartygens hy
drofoner. Denna ide anammades också av svenska flottan.134 

Sammanfattning 

Det torde vara klart att svensk ubåtsteknologi hade stått still 
under andra världskriget. Då kriget tog slut kom tysk ubåtstek
nologi snabbt till svenska officerares och teknikers kännedom. 
Det första påtagliga beviset var U 3503, som redan ett par dagar 
före krigsslutet kunde inspekteras och ge kännedom om helt nya 
tekniska lösningar. 

Så snart U 3503 hade bärgats flöt alltmer information in. Rap
porterna från bärgningen och skrotningen tillförde ITUV och MF 
avsevärda mängder ny information och torde vara en betydan
de del av grunden för svenska ubåtskonstruktioner under den 
närmaste efterkrigstiden. 

Förhören med den internerade ubåtspersonalen gav också 
indikationer om vart utvecklingen var på väg. 

Efter några år kom ytterligare information i form av forsk
nings- och försöksrapporter från tyska ubåtstekniker. 

De handlingar som ingenjörerna Gabler och Oelfken produ
cerade under sin internering i Kressbronn och som levererades 
till Sverige består av såväl ritningar, provresultat som tekniska 
framtidslösningar och torde ha givit svensk ubåtsteknik en otro
lig hjälp att hämta upp vad vi hade förlorat under krigsåren. 

Mycket av det nya kom av olika skäl inte att direkt tillämpas 
på de ubåtar som konstruerades direkt efter kriget, men en hel 
del av de nya rönen togs tillvara och kom att tillämpas vid kon
struktion av senare svenska ubåtar. 

Viss materiel, som t ex snorklar och periskop togs direkt från 
tyska ubåtar och förråd och installerades på svenska ubåtar. 
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Chalmers Tekniska högskola utnyttjade en hel del ritningar, 
beskrivningsböcker och tekniska tabeller för hållfasthetsberäk
ningar, styrstabilitet, propellerutformningar och chocksäkerhet. 

FOA påbörjade prov av ljudabsorberande material. 
Hydraultekniken infördes på ubåtar och den helsvetsade en

kelskrovsubåten blev ny standard. 
De nya rönen om radar, radarvarnare, passiva och aktiva hy

drofoner m m  återspeglas i förslagen till ny ubåt redan 1946. 
De små ritnings- och beskrivningsböckerna i fickformat som 

bärgades efter U 3503 sänkning blev förlaga för liknande svenska. 
Att inte mer kom att tillämpas förefaller att ha berott på att 

den nya informationen hölls hemlig och endast delgavs en be
gränsad krets officerare och tekniker. 

Motsättningar mellan enskilda personer eller olika organisa
tionsenheter förefaller också att ha spelat in, en i andra sam
manhang inte helt okänd faktor då det gällt att fördröja utveck
ling inom Försvarsmakten. 

Inom Marinstaben var det lättare att få gehör för nya ideer 
om man hos ITUV angav att de hade tyskt ursprung, medan det 
på MF fanns motstånd mot det tyska därför att man ville skapa 
egna lösningar, samtidigt som man var rädd för att tyskarna 
skulle konkurrera med Kockums ubåtsbyggnad. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den tyska ubåts
tekniken som utvecklats under andra världskriget fick en stark 
påverkan på svenska ubåtskonstrukf<Jner under tiden efter and
ra världskriget. 

Genom att såväl Sovjetunionen som Frankrike, USA och Stor
britannien fick del av de nya tekniska rönen kom svenska ubåts
tekniker dock inte att få ett internationellt försprång, men ba
lansen var, efter fem års isolering, återställd. 

Frågor som det kan finnas anledning att forska ytterligare i är 
affärerna med svarvade stålämnen till Tyskland under kriget för 
periskoptillverkning för tyska ubåtar och om detta kan ha på
verkat tyskarnas ubåtskrig. Leveranser av periskop till Sverige 
från Tyskland och den svenska anskaffningen av radiomateriel, 
hydrofoner och antiubåtsvapen från Storbritannien samt tele
materiel från Tyskland närmast efter kriget. 
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Montageplan för ubåt typ XXI. Lennart Lindbergs arkiv. 
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Ubåt typ XXI. Lennart Lindbergs arkiv. 
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Bilaga 2

Be.slycknino: 

6-.>J cm {Qrpea'tu&er 
_ G__rf!servforpedec

,. 
__ 

I- 4'omm aAan. 

t/6å:I 750 ton 
Skala ½so 

/C(rf i m�r.5c/2/ix.9e /j knop. 
.. -1.Jtdqe 10.s _,. _ 

_#-,�Nn�dl l mar,cl,/å9, 2000 M. 
" H • -�· U/tig� l200 · .._ 

�dt< vid /5 h•e 1300' 
1?rh(1v,,, 1,0 ,,, . 

llu1.1uddlmen,t1åner: 

l.å»9d Över gill G7 '" 
Brerld 6 ··

J).epl. ?{o lon. 

Sf,ulriz7rupf'"' Il M c ff3/f& 

Jfcchfolm d,m �/mar.s 1911 

C...,<;.� 
\ 

���" J.���-;;r 

Studiegruppens förslag till ny ubåt en/ marinorder H 114/46. Ivar Hults 
arbetsliandlingar Ser Ö I, vol 11. 

Bilaga 2 b 

W-Klasse UdSSR 1959

l Hintertr Torfedoraum 
2 A1,uitieguchadn 
) Generator (Fahrmotor) 
4 Drudcfestes S.hott 
5 Dieu!lmotot 
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1 Maonsd.:aftsriume 
8 Opcndonsu:11uaie 
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und Dewaffmmg 
10 'Bauerieraum 

l t Ofnziersräume 
12 Torpedobeiadeluke 
U Torpedostauraum 
14 Torpedorohre 
15 Sonar 

Sovjetisk ubåt av W-klass. Lennart Lindbergs arkiv. 
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Bilaga 3

Ak}rnrJumt 2,.Z tmd t,J 

TYP XXI Sektion 6 

vordere Wohnräume 

Tvärsnitt av ubåt typ XXI vid besättningens 
bostadsutrymmen. Bilden visar tryckskrovets 
8-liknande form, med batteriplaceringen i
botten av varje avdelning. Lennart Lindbergs
arkiv.

Bilaga 5 
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Bilaga 4 
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Snorkel på ubåt typ XXI. Lennart Lindbergs 
arkiv. 
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Skisserna visar ett par exempel på snorkeltyper som utarbetats av Baudir Oelfken. 
Lennart Lindbergs arkiv. 
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Bilaga 6 

Tornet på en XXI-ubåt visar placering av snorkel, periskop och lvkan. 

Torpedtubernas placering. I underkant syns domen för passiv hydrofon. 
Lennart Lindbergs arkiv. 
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Ming Bertil Wikmark, då vid marinritkontoret har också i enkätsvar 
ur.pgivit att man inte var intresserad av den tyska tekniken. 
KOMS. K-E Westerlunds klipparkiv. 
F kk H Petrelius berättar i enkätsvar att han då var ung ubåtsofficer, 
placerad hos ITUV i Marinstaben, och var av en händelse i Göteborg 
den 6 maj 1945. Han fick tillfälle att genomsöka ubåten, och var 
därmed den förste som till Marinstaben kunde rapportera om allt det 
nya inom ubåtstekniken, 
Enkätsvar från amiral Bengt Lundwall, som då var ung ubåtsofficer. 
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Söderberg, N, s 432 ff.
Nordenman, PM s 2. 
RA. VPM, A. Linden. Konseljakt 3/5 1946. 
KrA. H:son Ericson. Direktiv för studiegrupp "nya fartygskonstruk
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Böckerna finns dels i liggande A 4 ,  dels i fickformat. 
TiS 3/81. 
Mdir 1. Härlin och L. Lindberg har vid personintervjuer hävdat att 
köpen skedde via ming Sjöholm, vilket också har bekräftats muntligt 
av Samzelius. 
F kk G Rudnell , som 1946 var FC på ubåten Gripen då U 3503 
bärgades, uppger i enkätsvar att han tillsammans med svenska ubåts
ingenjörer besökte danska marinen på Holmen i Köpenhamn för att 
köpa periskop från f.d. tyska lager under åren 1950-53, då han tjäns
gjorde hos ITUV. 
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Lundwall i enkätsvar. HMS Patricia var ubåtsflottiljens stabsfartyg. 
Lundgren i enkätsvar. 
Wikmark i enkätsvar. 
LLA. Handbuch fiir U=Bootskommendanten. Geheim!. 
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A 158/100). 
Ibid. 
L. Lindberg i intervju. L var då mariningenjör vid MF ubåtsbyrå.
Rössler,E. Passim. 
LLA. Gabler, U-Boots-Schleppversuche. A 9 I Teil 3-4. Regeln fiir 
Form und Einfluss der Briicke. 
J. Stefensson i enkätsvar.
LLA. Gabler. Ruderantriebe. Typ XXI.814 (A141/100).
LLA. Gabler. Grundsätze der Bordabsperrungen. B 18.
J. Stefensson var vid den aktuella tiden mariningenjör och tjänstgjor
de såväl vid Kockums marinritkontor som vid MF.
KrA. ITUV HU:C 45 Bil 1.

Fakk, P. s 32 f.
Nordmark. Passim.
KrA. Wei1,1berg. Förslag till ny ubåt 21/3 1947, och Borgenstam. FMV
91005 ( KOMS arkiv).
N Abrahamson, Karlskrona, efter samtal med ingenjör Lycko, son till ing
Blomqvist vid Lyckeborgs bruk ..
Rössler, s 140.
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Ibid. 
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LLAOelfken. Kressbronn 5/2 49. B 1 IX. 
LLAGabler. B 7. (A138/100). 
Stefensson i enkätsvar. 
LLA. Oelfken, Kressbronn 6.4.48 B 1 IIIa Schnorchel, Montagevorrich
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KrA. ITUV 1945. Ser III Vol 1 . Weinberg 12/1 1946. 
KrA. Gabler. F l, 149/100. Standortsbestimmungen aus getauchten 
U-Boote.
Stefensson i enkätsvar.
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Resultat av prov med U 2505 och U 3517 i januari 1945.
LLA. Oelfken. Massnahme undVersuch zur Behebung der Sehrohr.sch
wingungen und Schaumstreifen. Kressbronn 21/9 1947. B 11. Aven
Gabler A 129 /100.
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KÖMS. Borgenstam 91005
Ibid.
Ibid.
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Stefensson,J. i enkätsvar.
Lundwall,B. i enkätsvar.
Ellerström i enkätsvar.
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Nordenman, s 8. Samzelius hade då efterträtt Linden som chef för MF
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Der Einheitsantrieb auf U-booten. B 5. A 137 /100).
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toren. 
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Nordenman. PM s 29. 
Ibid. s 30 f. 
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Skriftliga enkätsvar 
En skriftlig enkät har tillställts ett stort antal personer som enligt Försvars
väsendets rullor 1945-50 innehade befattningar där de skulle ha haft 
kontakt med tekniker eller officerare från Tyskland eller andra kontakter 
rörande tysk ubåtsteknik. Många har tyvärr avlidit, andra minns dåligt, 
åter andra har inte svarat. 

Svar (hos författaren) har erhållits från: 

Borgenstam,C. marindirektör (då på KMF ubåtsbyrå), 
Ellerström, H. civilingenjör (då på Kockums marinritkontor), 
Hansson, L. (då FC provtursubåtar av Hajen-klass), 
Holm, F. kn (då elev vid flottans dykarskola, placerad för dykning vid 

bärgning av U 3503), 
Lundgren, K. örlKn (då FC ubåt i Göteborg), 
Lundwall, B. amiral (då i olika befattningar på ubåtar), 
Petrelius, H. (MS/ITUV och 1.0 Ubåten Draken}, 
Rahmberg, S. överingenjör. Kockums (då vid Kockums marinritkon-

tor}, 
Romare, G. kk (då i olika ubåts-befattningar), 
Rudnell, G. kk (då FC ubåt senare hos ITUV), 
Schoerner, G. marindir (då KMF/Skepp), 
Skaar, N. kk, senare vid AGA för bl a periskoputveckling, 
Skogsborg, S. kk (då i ub- och torpedbefattningar), 
Stefensson, J. professor (då KMF och Kockums, senare Chalmers Tekn. 

Högskola), .. .. 
Wikmark, B. mdir (då på Orlogsvarvet i Karlskrona, OVK). 

Personintervjuer 
Uppteckningar finns hos författaren 

Samtal med: 
- marindirektör 1. Olle Härlin, Stockholm den 11 o 13 nov 1996 och sept

1997. 
- Nils Abrahamson, Karlskrona okt 1997 ang. Ing J .E. Blomqvists patent.

Hans Ellerström, Malmö nov 1997.
- Folke Holm, Göteborg jan o aug 1997.

Lennart Lindberg, Stockholm vid flera tillfällen under 1997.
- John Crafoord, Stockholm den 19 mars 1997.
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"Snygg gosse!" 

En ÖB:s syn på en försvarsminister 

GABRIELLA THEILER 

Inledning 

Ämnet för min uppsats faller inom ett relativt outforskat område 
inom svensk historieforskning. Den period det gäller är 1945-
1951. Den utgör inledningen till det kalla krig som följde i spåren 
på andra världskriget. En kort period av förhoppningar, liknan
de dem som dominerade efter första världskriget; "aldrig mera 
krig", utbyttes snabbt i rädsla och övertygelse om att ett nytt 
storkrig bara var en tidsfråga. Händelser som Pragkuppen och 
Koreakriget var utlösande faktorer till denna övertygelse. 

Sveriges historia under andra världskriget är av naturliga skäl 
en av de mest utforskade perioderna i vår historia. Projektet 
"Sverige under andra världskriget", SUA V, har frambringat 
många historiska av handlingar om krigsåren 1939-1945. SUKK, 
"Sverige under kalla kriget", heter ett annat forskningsprojekt 
vilket pågår som bäst och behandlar det område som intresserar 
mig. Att projektet inte är avslutat innebär för mig att tillgången 
på tidigare forskningslitteratur har varit mycket sparsam, för att 
inte säga obefintlig. 

Utgångspunkten för min uppsats har varit dåvarande ÖB:s 
innehållsrika dagbok. ÖB hette Helge Jung och var en flitig 
dagboksskrivare. Han är den ena huvudpersonen i den här upp
satsen. Den andre huvudpersonen är den dåvarande socialde
mokratiske försvarsministern Allan Vougt. Dessa båda herrars 
förhållande till varandra är vad som har intresserat mig. 
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Källmaterialet 

Min huvudkälla, Helge Jungs dagbok, förvaras på Krigsarkivet 
i Stockholm. Den omfattar hans tid som ÖB, 1944-1951. De åren 
som jag har undersökt finns i sex volymer. Dagboken är nästan 
uteslutande skriven för hand med blyertspenna. När Jung befin
ner sig på resande fot verkar det dock som om någon annan har 
skrivit dagboken. Jung beskrivs då i tredje person och stilen är 
mycket annorlunda, kort och koncis. Dessutom är alla reseberät
telser skrivna på maskin. 

Jung har i princip skrivit varje dag, minst en sida men ofta mer. 
Jungs språkbruk är för det mesta ganska torrt och kortfattat. 
Ibland, när han är upprörd, bryts dock detta mönster och han får 
till ganska lustiga formuleringar. Dagarnas beskrivningar liknar 
varandra. Han börjar, liksom många andra, med en daglig väder
information. Han blir varje dag informerad av företrädesvis 
C.A. Ehrensvärd, armechef, och Nils Swedlund, försvarsstabs
chef, eller som Ehrensvärd skriver i sina minnesanteckningar;
"Var hos Jung och blev pumpad" .1 När han har pratat med någon
så är oftast samtalet prydligt refererat i stolpform med eventuel
la kommentarer.

När man använder en persons dagbok som källmaterial bör 
man tänka på vissa saker. För vem och varför skriver man en 
dagbok? Jag är av den uppfattningen att de allra flesta som för 
dagbok ständigt bär i sitt medvetande att det skrivna kan kom
ma att läsas av någon annan. Sedan finns det vissa personer som 
kan vara säkra på att förr eller senare kommer deras dagböcker 
att läsas, dit hör offentliga personer som t ex Jung. Jag tror att 
Jung hade tänkt sig att dagboken så småningom skulle bilda 
stommen till hans memoarer. 

Jung har låtit renskriva dagboken och i originalet kan man se 
vad han inte har velat ha med i avskriften. Dessa stycken som 
han har markerat med ett "ej" i kanten, handlar i de allra flesta 
fall om hans privatliv.Jag är glad att jag använde originalet som 
källa för där får man en större glimt av människan Helge Jung 
även om hans privatliv för det mesta är beskrivet på ett lika torrt 
sätt som övriga händelser. 

Som jag redan har nämnt så finns det anteckningar från i 
princip varje dag. När han har hoppat över dagar rör det sig om 
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dagar som han har tillbringat med familjen, helgdagar, semes
terdagar. Men däremot tror jag inte att han har skrivit varje dag. 
Jag tror att han har fört noggranna anteckningar från möten och 
samtal med olika personer och sedan skrivit ned dem med jämna 
mellanrum. Att han har gjort noggranna anteckningar syns på 
hur han har återgivit sina upplevelser. Tidsangivelserna är 
mycket exakta, på minuten när vet han när ett visst samtal ut
spelade sig. Samtalen är ofta långa, ibland flera sidor, de längre 
samtalen är nedskrivna i punktstil. Där han skriver i vilken 
ordning han lade fram sina åsikter och i vilken ordning den eller 
de andra gjorde det, hans och andras kommentarer etc. Så långa 
utläggningar är givetvis omöjliga att komma ihåg utan stöd
anteckningar. Vad som mer får mig att tro att han har skrivit ned 
sina anteckningar lite då och då, är att han med jämna mellan
rum noterar att han har skrivit dagbok. 

Ibland har Jung ändrat på det som han tidigare har skrivit, 
strukit över och till och med vid ett tillfälle klippt av sidan.2 

Oftast har han ändrat på uttryck som han i efterhand har funnit 
väl starka eller strukit antalet utropstecken. 3 Denna möjlighet att 
kunna ändra i efterhand ingår i dagboksskrivarens makt. Det 
kan ju hända att man grips av eftertankens kranka blekhet om 
händelseutvecklingen visar att den tidigare ståndpunkten var 
fel eller förkastlig. I dagboken kan man då gå tillbaka, sudda och 
modifiera. Denna möjlighet begagnade sig även Jung av, om än 
inte särskilt ofta vad jag kan se. När ändringar i efterhand är 
genomförda på ett sådant sätt att det som stod tidigare syns, är 
det givande och intressant tycker jag. 

Att ett dagboksmaterial är subjektivt säger sig självt. Denna 
subjektivitet kan vara ett problem men i den typ av undersök
ning som jag tänker presentera här är det just subjektiviteten 
som är det intressanta. Hur Jung såg på Vougt och på vilket sätt 
han därmed beskrev honom och hans handlingar i dagboken. 

Frågeställning 

I den här uppsatsen undersöks ÖB Jungs och andra högre offi
cerares syn på försvarsminister Vougt. Hur förväntade sig Jung 
och de andra officerarna att en försvarsminister skulle uppträda 
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och varför hade de de här förväntningarna. Jag tänker försöka 
förklara varför Jung och de andra officerarna förde en ofta illojal 
politik mot försvarsministern och därmed regeringen. 

Personalia 

Helge ]ung 

Helge Jung föddes i Skåne 1886 och gick till en början i sin fars 
fotspår och studerade historia vid Lunds universitet.4 I och med 
unionskrisen 1905 slog han, gripen av de nationalistiska stäm
ningarna, in på en militär bana. Han genomgick Krigshögskolan 
under krigsåren 1916-18 och senare utbildade han kadetter vid 
Karlberg. Efter nedrustnings beslutet 1925 var Jung en av många 
ledande militärer som riktade skarp kritik mot det, i deras tycke, 
militära slentriantänkandet och politikernas blåögda fredsopti
mism. Jung tillhörde en av frontfigurerna och som ett led i den 
här "militära offensiven" kan man se grundandet av "Ny Militär 
Tidskrift", ett språkrör för det som nu hade börjat benämnas 
"Jungjuntan". Jungs inflytande ökade betydligt i början av 1930-
talet och han blev utnämnd till både armeexpert och huvud
sekreterare i 1930 års försvarskommission. 

ÖB-posten i Sverige inrättades 1939 och Olof Thörnell blev 
dess första innehavare. Han ansågs ha ett bra förhållande till 
Tyskland vilket gjorde att han satt kvar tills de tyska framgångs
åren var över. Den 1 april 1944 ersattes han av Helge Jung. 

1945 tillsattes i Sverige en ny försvarsutredning. Nu trodde 
man på fred igen och försvarets organisation och kostnader 
skulle begränsas. Detta kunde inte Jung acceptera. På hans 
initiativ skrevs ÖB:s försvarsplan, ÖB -47, som föreslog en mo
dernisering av försvaret och krav på större budget. Detta mötte 
mycket kritik men den internationella händelseutvecklingen 
kom Jung till hjälp. Pragkuppen våren 1948 innebar inledningen 
till det kalla kriget och med ens framstod ÖB -47 som det mest 
realistiska alternativet. 1945 års utredning var överspelad. Ytter
ligare en försvarsutredning, den s k nothinska, hann påbörjas 
och skrotas under Jungs tid som ÖB. Jung var emot denna 
försvarsutredning också och även denna gång fick han hjälp av 
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den internationella händelseutvecklingen. Nu var det Korea
kriget som gav regeringen kalla fötter. 

Jung var en stor anhängare av en svensk anslutning till Atlant
pakten och han gjorde mycket för att påverka regeringen i den 
riktningen. I november 1949 höll Jung ett tal för studenterna i 
Lund i vilket han lade fram det värsta krigsfallet- ett sovjetiskt 
angrepp på ett neutralt Sverige. Det sista, ett neutralt Sverige, 
sade han inte rakt ut men det gick tydligt fram ändå. Han 
pläderade helt enkelt för en anslutning västerut alltså på kolli
sionskurs med den svenska regeringens politik. Det blev ganska 
mycket uppståndelse runt detta tal, men Jung klarade sig bra. 
Den 1 april 1951 gick Jung i pension. 

Allan Vougt 

Allan Vougt föddes i Stockholm 1895. 5 Efter universitetsstudier 
slog han in på sin journalistiska bana och blev vid 26 års ålder 
utrikesredaktör på den Malmöbaserade, socialdemokratiska tid
ningen Arbetet. 1924 blev han chefredaktör för samma tidning. 
Vougt avancerade även inom det socialdemokratiska partiet. 
1928 valdes han in i andra kammaren och blev också så småning
om den socialdemokratiska andrakammargruppens ledare. 

Under kriget blev han känd som en ihärdig försvarare av 
regeringens, från vissa håll, hårt kritiserade politik. Vougt gjor
de en del kontroversiella yttranden som att permittenttågen inte 
behövde irritera någon eftersom de skulle gå på nätterna. Detta 
väckte mycket ont blod och han blev hårt attackerad av sina 
motståndare. 

Efter kriget blev Vougt utnämnd till försvarsminister. Den 
posten innehade han från juli 1945 till oktober 1951. Därefter var 
han landshövding i Malmöhus län fram till sin död den 23 
januari 1953. 

Carl August Ehrensvärd 

Ehrensvärd föddes 1892. 6 Han gjorde militär karriär inom armen 
som avslutades med att han strax efter sin avgång 1957, utnämn
des till general. Han var en av de officerare som samlades i 
Jungjuntan runt NMT och kom att arbeta nära Jung ända till

dennes avgång 1951. Ehrensvärd hoppades att få efterträda Jung 
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men regeringen ansåg honom för svår att ha att göra med och 
Nils Swedlund fick platsen istället. Ehrensvärd blev mycket 
bitter över detta. Ehrensvärd var liksom Jung en flitig debattör 
i framförallt försvarsfrågan. Han utnyttjade ofta pressen som 
sitt medium, skrev artiklar eller inspirerade andra till att skriva. 

Nils Swedlund 

Swedlund är det andra namnet som flitigt förekommer i Jungs 
dagboksanteckningar.7 Han föddes 1898 och avlade officersexa
men vid Karlberg 1919. Så småningom kom han i kontakt med 
J ung när denne blev hans chef vid Armestaben 1937. Han tillhör
de dock aldrig Jungjuntan under 30-talet. 1944 utnämndes Swed
lund till överste och blev chef för sektion 1 i Försvarsstaben 
under Ehrensvärd. 

1947 blev han chef för Försvarsstaben där stannade han tills 
han tillträdde som ÖB 1951. Swedlund framstår som en allmänt 
omtyckt person. 

Vougts karaktär 

Allan Vougt var inte en helt okontroversiell person, vare sig 
inom eller utom det socialdemokratiska partiet. I mina källor 
kan man se allt ifrån dem som tycker att han är något obekväm 
till dem som hyser ett regelrätt förakt för honom. Varför var det 
på detta viset? 

Under andra världskriget var Vougt chefredaktör för tidning
en Arbetet och innehade flera poster inom det socialdemokra
tiska partiet. Han var en av de ivrigaste förespråkarna för Per 
Albin Hanssons och dennes samlingsregerings stundtals kon
troversiella beslut främst i samband med permittentavtalet och 
tryckfrihetsfrågan. De som var kritiska mot samlingsregering
ens politik, t ex Ture Nerman, chefredaktör för Trots Allt!, ansåg 
att Vougt hade medverkat till tryckfrihetens inskränkande och 
att Vougts försvar av den svenska politiken tog sig underliga 
uttryck i form av en naiv, positiv hållning till Nazi-Tysklands 
krigsmål. Vougt var en av de fyra personer som representerade 
"1940 års män", i en skrift med samma titel författad av Ture 
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Nerman.8 I denna skrift har Nerman samlat citat från social
demokraterna Allan Vougt, Rickard Lindström, Harald Åker
berg och Ivar Österström. Citaten består av uttalanden som 
dessa fyra personer gjorde under 1940, året då det gick som bäst 
för tyskarna. I skriften vill han visa på att Vougt m fl vände 
kappan efter vinden. Att de var demokrater före kriget och blev 
det på nytt när krigslyckan vände för tyskarna. Men när det gick 
bra för tyskarna då var de "inte demokrater att hålla i hand. De 
var inte kämpande demokrater, de var demokrater på parkett. 
De var färdiga att ge opp" ,9 skriver Ture Nerman. Beteckningen 
att ha tillhört en av "1940 års män", var något som Vougt fick 
dras med under resten av sitt liv och om man idag träffar någon 
som minns Allan Vougt så är det ofta uttrycket "1940 års män" 
som man minns honom för. 

Allan Vougt var övertygad om vikten av att föra en politik där 
alla försökte stödja samlingsregeringen så mycket som möjligt 
för att bevara den nationella enigheten. Ju längre kriget pågick 
och man såg varthän det barkade, ju starkare blev kritiken mot 
Vougt. Han ansågs helt enkelt ha varit alltför eftergiven mot 
Tyskland. Den här negativa bilden hängde kvar efter kriget och 
han ansågs vara en obekväm person inom partiet och sågs med 
misstänksamma ögon av sina politiska motståndare. 

Jag tänker inte här närmare beröra Allan Vougts roll under 
andra världskriget utan nöjer mig med detta konstaterande. 

Att Vougt själv var medveten om att han var obekväm kan 
man se i Tage Erlanders memoarer. Inför regeringsombildandet 
från samlingsregering till socialdemokratisk enpartiregering i 
juni 1945, skrev han: "Allan Vougt hade ett ganska forcerat 
samtal med mig den 30 juni, då han uttryckte sin ledsnad över att 
eventuellt bli utesluten 'därför att han ihärdigt försvarat 
regeringens politik' ."10 I den nya regeringen som tillträdde den 
31 juli 1945, var Vougt utnämnd till försvarsminister. Måhända 
en tacksamhetsgest från Per Albin? 

Efter Per Albins plötsliga död den 6 oktober 1946, var Vougts 
ministerpost redan i fara. Erlander skrev att Vougt kom till 
honom "hjärtängslig" för vad som nu skulle hända eftersom han, 
enligt Erlander: "varit knuten till Per Albin Hansson med nära 
vänskapsband ... ".11 Och orolig hade han all anledning att vara, 
för strax innan detta samtal hade Erlander diskuterat med den 
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presumtive blivande statsministern Möller, om att placera Vougt 
som landshövding i Örebro.12 Detta var inte enda gången som 
Vougt blev erbjuden en landshövdingspost. Något år senare 
skrev Östen Unden atJ: Vougt hade erbjudits att bli landshöv
ding, i Blekinge denna gång, men vägrat.13 Senare skulle Erlan
der gärna se Vougt i Buenos Aires pga sina besvärligheter med 
honom.14 När Vougt sedan fick det konkreta erbjudandet av 
Erlander att ta en ministerpost i Argentina tackade han nej. Han 
hänvisade till, att han inte nu ville lämna politiken i Sverige, 
längre fram däremot, kunde han tänka sig att gå tillbaka till 
tidningsvärlden. Unden kommenterade att: "Han /Vougt m.a. / 
tycks inte ha mycket begrepp om sin ställning inom partiet" .15 

Undersökning 

Vad ÖB Helge Jung och andra högre officerare hade för åsikter 
om försvarsminister Vougts karaktär kommer nu att presenteras 
närmare. 

Jag har lagt upp undersökningen i tre delar. När man läser 
Jungs dagboksanteckningar så utkristalliserar sig två egenska
per hos Allan Vougt som Jung föraktade. Det ena är Vougts 
okunnighet och det andra hans opålitlighet. Undersökningens 
första två delar följs vardera av en liten sammanfattning. 

I undersökningens första del kommer Vougts okunnighet att 
presenteras. Jag har delat in okunnigheten på fyra olika områden 
nämligen: 

Om försvarsmaktens organisation 
Om militära realiteter 
Om socialt know-how 
Politisk oskicklighet 

Vougts opålitlighet kommer att tas upp i den andra delen som 
har följande underrubriker: 

Löftes brott 
Förnekande av information 
Fel informationsvägar 
Allmänna lögner 
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I undersökningens tredje del kommer jag att behandla Jungs egen 
politik , dvs hur han valde att bemöta Vougts uppträdande och 
vilka metoder han använde för att utöva ett maximalt inflytande. 
Jungs eget uppträdande visar vad hans åsikter om Vougt ledde 
till i praktiken. Även detta avsnitt har fyra underrubriker: 

Andra kontaktvägar 
Militär sammanhållning utåt 
Demonstrativt tillrättavisande 
Andra påtryckningsmedel 

Slutligen kommer jag att i avdelningen slutsatser lägga fram min 
åsikt om hur Jungs och de andra officerarnas tankegångar gick 
när de förde sin ofta illojala politik mot Vougt och därmed mot 
regeringen. 

Okunnighet om förvarsmaktens organisation 

Jung ansåg att Vougts kunskaper om försvarsmaktens organisa
tion var dåliga. Ibland gällde det småsaker som att Vougt inte 
visste vad det innebar att en försändelse går med ordonnans. Vid 
ett tillfälle sade nämligen Jung att hans PM skulle gå med 
ordonnans varvid Vougt hade replikerat: "den går väl med 
post?".16 En händelse i samma genre var att Vougt i ett tal 
blandade ihop Örlogsmannasällskapet med Sjöofficerssällska
pet.17 Det här var inte händelser som Jung fäste någon vikt vid. 
Han skrev det bara som ett konstaterande med viss ironi. 

Andra händelser som visade på Vougts okunnighet kunde 
han inte låta passera lika lätt.

I slutet av 1948 föreslog Vougt en försäljning av luftvärnspjä
ser till Indien eftersom Sverige hade gott om sådana för tillfället. 
Jung tog i på skarpen och talade om för Vougt att läget inte alls 
var bra, egentligen hade man faktiskt ett behov av 350 luftvärns
pjäser. Han avslutade: "Under dessa förhållanden vore jag fos
terlandets förrädare nr 1, om jag tillstyrkte en försäljning" .18 Ett 
liknande fall var, när Vougt hade lovat Danmarks försvarsminis
ter att han kunde få 80 000 gevär och 120 luftvärnspjäser med 
ammunition för att kunna bygga upp det danska hemvärnet, 
utan att ha frågat ÖB. Jung blev mycket arg och Vougt förklarade 
sig med att han hade utgått från att Jung ville bistå danskarna 
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och att det väl inte var så farligt. Jung förklarade då att han inte 
kunde se det så lättsinnigt eftersom han visste vilken brist på 
handeldvapen det rådde inom det svenska försvaret. Dessutom 
hade danskarna redan fått 10 000 gevär.19 

I ett tal som Jung höll för några ekonomer, gav han uttryck för 
sin åsikt om Vougts / regeringens okunnighet om Försvarsmakt
ens organisation. Han talar om: "regeringens nonchalerande av 
viktiga försvarsproblem bl a organisationen av den psykolo
giska krigföringen" .20 Jung hade under en längre tid försökt göra 
Vougt uppmärksam på vikten av en organisering av den militära 
pedagogiska och psykologiska verksamheten.21 Men Vougtvisa
de aldrig något större intresse22 vilket Jung informerade kron
prinsen om23 • Detta visar tydligt att Jung ansåg att Vougt inte 
förstod vad som var viktigt inom försvarets organisation. 

1947 diskuterades inom regeringen en ändring av strafflagen 
inom krigslagstiftningen, som för övrigt togs bort 1949. Man 
ifrågasatte t ex rätten till "förmans skydd vid ingripande för 
upprätthållande av allmän ordning11 

•

24 Det fördes en diskussion 
om Anjala-paragrafens borttagande. Anjala-paragrafen kalla
des den 73 § i strafflagen som förbjöd ifrågasättande av förmans 
order och rätten att demonstrera.25 Jung såg en stor fara i Vougts 
och regeringens okunnighet om dessa lagars oumbärlighet inom 
försvaret. Jung upplyste Vougt om: "den alltför naiva, verklig
hetsfrämmande och framförallt för disciplinen livsfarliga in
ställning som präglade motiveringen till en mildring av straf
fen". 26 Jung talade också om faran med att ta bort Anjala
paragrafen, man kunde inte lita på de värnpliktigas "hygglig
het". Ett borttagande skulle bara ha inneburit att kommunister
na finge bästa möjliga förutsättningar för att sabotera discipli
nen inom krigsmakten.27 

Andra allvarliga brister på kunskap visade Vougt när han 
påstod att Sveriges hela flygvapen i händelse av ett sovjetiskt 
anfall på Nordnorge, skulle ha besuttit möjligheten att rycka till 
undsättning. Jung konstaterade att Vougt: "sin vana trogen" 
hade pratat dumheter.28 Vougt visade okunnighet och ointresse 
till och med om en sådan viktig sak som att flygvapnet saknade 
ammunition. Enligt major Nils Bergh, som hade upplyst honom 
om detta, förblev han oberörd. "Snyggt!", kommenterade Jung.29 
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Okunnighet - om militära realiteter 

Vougt uppvisade enligt Jung också en okunnighet om militära 
realiteter. Han hade inte grepp om det reella läget, hur nära 
kriget egentligen var. Han var inte heller insatt i vilka försvars
möjligheter Sverige hade. 

Vougt och regeringen hade som sagt ett dåligt begrepp om det 
reella läget. Det var därför Försvarsstabens chef Swedlund och 
Jung upprördes över regeringens slöhet då inte hade diskute
rat den nordiska och allmänna politiken.30 

I samband med att Erlander talade om att den nothinska 
försvarskommitteen skulle läggas på is, framhöll han att Jungs 
namn inte skulle basuneras ut som förslagsställare. Jung förkla
rade då att i hans umgängeskrets var man, genom tidningsläs
ning, väl på det klara med hur nära randen till ett storkrig man 
befann sig och om Jung skulle framhävas som förslagsställare så 
vore det inte någon som helst belastning för honom. Det skulle 
ju bara visa att det " åtminstone fanns en klok karl här i landet" .31 

Med andra ord: Jung hade till skillnad från regeringen förstått 
det realpolitiska läget. 

Vid ett annat tillfälle berättade överste Bonde för Jung om 
Vougts "larvighet" när de hade talat om att ta bort vägspärrar 
som var kvar från kriget. Vougt hade velat ta bort dem utan 
tanke på att ersätta dem. J ung skrev att Vougt var: "bakom ifråga 
om neutrala zonens innebörd och utan tanke på konsekvenserna 
för Rysslands bedömande" .32 

1946 ville Jung bygga skyddsrum för regeringen utanför 
Stockholm. Han talade om för Vougt att han tänkte tala med 
Erlander i saken men Vougt påpekade att det nog inte var någon 
ide eftersom man trodde på fred nu. Detta vände sig Jung starkt 
emot. 33 

Ett år senare tog Jung än en gång upp den "så gott som full
ständigt nonchalerade frågan om bergrum till regeringen utan
för Stockholm". Jung målade fan på väggen för att försöka få 
Vougt att inse att ett bergrum kunde komma till användning 
fortare än den fredsoptimistiska regeringen tycktes tro.34 

Okunnigheten om politiska realiteter kom också fram när 
Vougt, Jung och Swedlund diskuterade ett PM som Vougt skri
vit angående ett skandinaviskt försvarsförbund. I detta PM hade 
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Vougt skrivit att Sverige "varken nu eller framdeles ville ansluta 
till Atlantpakten". Jung påpekade det onödiga i att uttrycka sig 
så definitivt. Om man i framtiden skulle tvingas tänka om och 
söka anslutning västerut så utgjorde en sådan formulering ett 
hinder.35 

Under samma samtal utspann sig följande meningsutbyte: 
"på min förfrågan om Sverige därest försvrsförb. kom till stånd 
och ryssarna omedelbart efteråt angrep Bornholm vore skyldigt 
gå i krig för att hjälpa danskarna, svarade Vougt, att det väl icke 
vore så allvarligt".36 Jung tyckte överhuvudtaget att Vougt var 
diffus. Jag anser att Jung trodde att denna oklarhet berodde på 
att Vougt helt enkelt var för okunnig, när det kom till militär 
strategi, för att kunna uttrycka sig klart och tydligt. 

Dagen efter Jungs Lundatal i november 1949, höll Vougt ett 
anförande i Göteborg där han till stor del gick emot den, enligt 
hans uppfattning, allt för mörka bild som Jung givit av läget i sitt 
tal. När Swedlund senare träffade Vougt frågade han honom 
vilka rapporter eller skrifter han stödde sina strategiska uttalan
den på. Vougt svarade då: "att det fanns inga alls" .37 Det kan man 
ju lätt föreställa sig att det för en militär ter sig helt tokigt att bara 
stå och prata rakt upp och ned utan att stödja sig på fakta för sin 
bedömning av det militär politiska läget. Bara för att ge folket en 
mer positiv bild av detsamma som dessutom enligt Jung, var 
felaktig. I ett tal några få veckor senare formulerade Jung sina 
tankar så här: "De djupare anledningarna till mitt tal (Lundata
let). Försvarsfrågans konsekventa snedvridning (ex. Vougts strat. 
utläggningar, ... Sakligheten får vika för demagogiska och opp
ortunistiska fraser ... )."38 

Okunnighet - om socialt know-how 

Med socialt know-how menar jag att Jung ansåg att Vougt inte 
visste hur man skulle uppföra sig i vissa givna situationer. Enligt 
Jung hade Vougt inte tillbörlig respekt för vissa personer och 
svårt att kontrollera sitt humör ibland. Han kunde också prata 
för mycket, säga sådant som andra skulle ha hållit tyst om. Det 
är fråga om en sorts klumpighet. 

Vougt hade inte alltid koll på den sociala rangordningen, 
vilket Swedlund fick känna på. Jung skrev: "Vougt fortfarande 
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drullig mot Sw-d. V. hade i hänsynslös ton givit honom order att 
framföra till Douglas, att V. ville se hans order om fartbegräns
ning m.m. för bilar innan den utfärdades. Taktlöst!!1139 För Jung 
var det självklart att man inte kunde behandla en hög officer som 
Swedlund som en springpojke. 

Taktlöst, tyckte nog Jung att ett inlägg var, som Vougt gjorde 
under ett sammanträde med honom, regeringen m fl. När man 
talade om Philips behov av nybyggnad drog sig inte Vougt för 
att proklamera att han kände till situationen bra genom Kellgren 
som satt i Philips styrelse.40 Det är väl det som kallas för inside 
information nuförtiden och inget man talade vitt och brett om 
enligt Jung. 

Att bevara sitt lugn och uppträda behärskat även om man är 
väldigt upprörd, var viktigt för J ung. Enligt honom passade det sig 
inte att höja rösten och ta till svordomar, man förlorade bara på det. 

Birger Steckzen, krigsarkivarie och aktiv skribent på NMT 
(Ny Militär Tidskrift) berättade för Jung om hur Vougt blivit 
mycket upprörd över en ledare i NMT, citerad i DN. Jung skrev 
att: 11

Vougt hade varit ytterligt obehärskad och använt tillmälen 
och grova svordomar allt enl. min tro omöjligt för denne fine 
och balanserade gentleman!!" Allt medan Steckzen, som visste 
hur man skulle uppföra sig, hade varit '' fullständigt kolugn" .41 

Vougt hade bara förlorat på sitt uppträdande, nu var ju Steckzen 
om möjligt, ännu mer negativt inställd till Vougt. 

En annan händelse när Vougt, enligt Jung, föll ur ramen, 
inträffade under ett sammanträde som utvecklade sig till ett 
bråk. När Jung precis hade börjat på sitt föredrag gick Vougt ut 
ur rummet, han kom tillbaka men lämnade strax rummet igen 
demonstrativt smällande i dörren. Lite senare i sammanträdet, 
han hade då kommit tillbaka igen, avbröt Vougt Jung med 
"ilsken hög röst" och ifrågasatte Jungs anförande. Jung svarade 
på attacken i 11hövisk ton11

• Statsministern fick lov att upplösa 
sammanträdet och Jung gick ut 1

1lugnt och gravitetiskt" och 
"gjorde djupare bugningar än vanligt".42 Jung konstaterade att 
"kulturen står högt i detta land i de ledande skikten!1143 

Att Jung inte tolererade och därmed inte kunde förbise ett 
dylikt uppförande visade han med all önskvärd tydlighet i ett 
samtal mellan honom, Vougt och Erlander en dag senare. Erlan
der hoppades att Vougt och Jung nu skulle komma överens och 
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att J ung skulle föredra sin PM för regeringen. Vougt sade direkt, 
ja. Jung däremot spelade förvånad och besvarade inte frågan. 
Erlander kommenterade hans tystnad och Jung sade då att han 
inte vill svara.44

Detta visar på ett tydligt sätt vad Jung ansåg om att leva ut sina 
känslor hur som helst och att ett sådant uppträdande inte skulle 
eller kunde gå obemärkt förbi. Jag tror att grunden till det här 
beteendet står att finna i den militära disciplinen. 

Under Vougts och Jungs sista samtal innan Jung skulle avgå 
fällde Jung denna ironiska kommentar: "Jag drog om Ch. F.s. / 
chefen för flygvapnet m.a./ om "mitt lugn & min behärskning"; 
V. nappade och beklagade, att han tyvärr icke alltid visat det."45 

Det är ganska talande tycker jag, att Jung i deras sista samtal som
var relativt kort (enl. dagboken), lade ned möda på att liksom få
sista ordet sagt. Det märks att det är mycket stolthet som står på
spel i de här frågorna.

Okunnighet - politisk oskicklighet 

Jung hyste misstro till Vougts förmåga att driva igenom sin linje 
i olika förslag. Han hade också synpunkter på hur Vougt sköttte 
sitt politiska ämbete. 

Vid ett tillfälle hade Vougt fått avslag på en hemvärnsalarme
ringsövning som han hade ansett så gott som säkrad. Jung skrev: 
"Jag var -som vanligt numera - skeptisk med hänsyn till Vougts 
möjligheter att klara något ordentligt / ... / Tyvärr får man alltid 
rätt när man misstror Vougt".46

Misstron visade sig också i denna episod som utspelade sig på 
våren 1947, innan försvarskommitten som tillsattes direkt efter 
kriget hade lagts på is. Swedlund berättade för Jung att Vougt 
hade sagt att det såg bra ut för armen och att kommittens resultat 
inte hade någon större betydelse. Jung kommenterade: "Hur 
mycket kan man lita på Vougt??"47 

Vougt sade vid ett tillfälle att eftersom en viss person var 
förbannad så lönade det sig inte för någon annan att tala med 
honom utan Vougt skulle ta och göra det själv. Jung frågade sig 
krasst: "Månne det lönar sig för V-t!"48

Jung trodde uppenbarligen inte att Vougt var kapabel att 
påverka personer i rätt riktning. 

119 



Det här visar att även när Jung och Vougt var överens så var 
inte svårigheterna över för det. Problemet var att Vougts ställ
ning överhuvudtaget var svag. Men det som kanske var ett 
problem för Jung i vissa situationer, Vougts svaghet, var till 
gagn i andra, när de inte kom överens. 

Ett annat oskick som Vougt höll sig med enligt Jung, var att 
prata för öppenhjärtigt med utlänningar. Jung beklagade sig 
över Vougts fason att förhandla med både danske försvarsminis
tern och danska officerare utan att ha samrått med J ung. 49 Vid ett 
tillfälle kommenterade han lite surt: "V. brevväxlade tydligen 
direkt med Danmarks härvarande militäratt."50 

En annan gång hade Vougt pratat med den norske militäratta
chen om hur han hade tänkt lägga upp värnplikten. Att han 
talade om militära angelägenheter med utomstående och dess
utom med en utlänning gillade Jung förstås inte.51 

Okunnighet - Sammanfattning 

Som jag har visat på ansåg Jung att Vougt var okunnig på en rad 
olika sätt, mer eller mindre uppseendeväckande. Att Vougt inte 
var så insatt i den militära världen, dess språk och regler fann 
Jung inte alltför konstigt eller allvarligt. Dessa händelser kom
menterades ofta bara lite spotskt av Jung. När Vougt inte behärs
kade den sociala rangordningen eller uppträdde olämpligt och 
visade sin ilska på ett opassande sätt gjorde han sig skyldig, med 
Jungs mått mätt, till grövre övertramp. 

Men värst enligt Jung, var Vougts okunnighet om sådant som 
ytterst hade med rikets säkerhet att göra. Dit hörde Vougts 
samtal med utlänningar om saker som gällde Sveriges försvar. 
Vougt förstod inte heller i vilket dåligt materiellt läge Sveriges 
försvar befann sig i och än värre de urusla förutsättningarna, 
kriget bankade nämligen på dörren. 

Opålitlighet - Löftesbrott 

Vougt hade i Jungs ögon en tendens att lova för mycket. Man kan 
inte lova en massa saker utan att ha täckning för det. I de allra 
flesta fall handlade det om informella överenskommelser mellan 
Jung eller någon annan officer och Vougt. Men det förekom 
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också att Vougt i t  ex tal eller i samtal med utländska politiker 
eller militärer gav offentliga löften. Några sådana exempel inle
der detta avsnitt. 

Till de allvarligare fallen av lättsinnighet vid avgivande av 
offentliga löften, hörde episoden när Vougt i Köpenhamn höll 
ett tal där han lovade att hjälpa Nordnorge i händelse av ett 
sovjetiskt anfall. 52 Enligt J ung var det inte en sak som man kunde 
lova sådär, utan förbehåll. Jung ville självklart inte binda sig till 
ett dylikt löfte. Det kanske skulle ha visat sig helt omöjligt att 
hjälpa Nordnorge på det utlovade sättet och då var det onödigt 
att ha lovat för mycket. 

För Jung innebar det allvarlig lättsinnighet vid löftesavgiv
ning när Vougt lovade den danske försvarsministern 80 000 
gevär och 120 luftvärnspjäser med ammunition för att hjälpa till 
med att bygga upp det danska hemvärnet igen. Utan att ha talat 
med ÖB först.53 Vougt blev ju också vid detta tillfälle tillrättavi
sad av Jung som fick ta över förhandlingarna med danskarna. Ett 
drygt år senare hade dock, enligt Ehrensvärd, Vougt varit i 
direkt kontakt med danskarna igen och pratat om att förse dem 
med än fler gevär. 54 

När det gäller de informella löftena så handlade opålitlighe
ten enligt Jung, om att Vougt inte höll vad han hade lovat. 

Ett sådant löfte, som Jung betecknade som en groda, var när 
Vougt lovade en reservofficer att han skulle få vidare officersut
bildning trots att personen i fråga under den genomgångna 
utbildningen hade förklarats för olämplig.55 

Ofta kommer Vougts opålitlighet fram i befordrings- och 
utnämningsfrågor. Det har funnits en informell överenskom
melse, åtminstone enligt Jung, som Vougt sedan bryter emot. 
Det finns flera exempel på detta, jag tänker ta upp några stycken. 

I juli 1947 diskuterade Jung och Vougt vem som borde bli ny 
militärattache i Moskva. Jung förespråkade generalmajor Fale 
Burman och påpekade att den svenske ambassadören i Moskva 
skriftligen bett om att få tala med Jung om tillsättningen.56 

Därmed räknade nog Jung med att saken var klar. Men bara tre 
dagar senare hade Vougt i ett samtal med Swedlund gjort klart 
att han inte tänkte acceptera Burman. Jung kommenterade: 
"Snygg gosse! Vem vill han ha dit?"57 

Något år senare hände en liknande sak. Jung lade i ett samtal 
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med Vougt enorm möda på att överste Sven Ryman inte ska få en 
viss utnämning. Vougt visade förståelse för Jungs synpunkter 
och enligt Jung var de överens.58 Dagen efter befanns Ryman 
vara utnämnd, "naturligtvis" enligt den då luttrade Jung.59 

Vissa utnämningsaffärer fick en del konsekvenser. Så var det 
i fallet med överste Alf Meyerhöff er. V ougt tillstyrkte i ett sam tal 
med Jung att Meyerhöffer kunde bli infanteriinspektör.60 Men 
utnämningen stötte på patrull i regeringen där Meyerhöffer 
ansågs ha dubiösa politiska preferenser. Erlander berättade för 
Unden att Meyerhöffer av flera i regeringen ansågs vara halv
nazist och därmed var emot utnämningen.61 Två månader senare 
berättade Meyerhöffer för Swedlund att han hade blivit informe
rad av Vougt att han inte kunde bli infanteriinspektör. Tillför
ordnad gick däremot bra. Meyerhöffer vägrade och ville lägga in 
om disponibilitet.62Armechefen Douglas hotade också att avgå 
och han gjorde klart för Erlander: "hur han upprepade gånger 
desavouerats i personalfrågor av Vougt och det nu gjordes av 
regeringen" .63 Till slut löste sig det hela till allas bästa men 
dessförinnan hade det lett till en liten konflikt mellan kungen 
och regeringen.64

De gånger officerarna bestämde sig för att gå till högre ort 
(statsministern eller kungen) för att klaga på Vougt var ofta 
löftesbrott orsaken.65 

Andra brott mot informella överenskommelser utgjorde en
ligt Jung, de händelser när densamme skulle få säga sin mening 
om t ex ett förslag men sedan inte fick det. 

Vid ett tillfälle när regeringen ville inskränka de militära 
hälsningsbestämmelserna sade Vougt till Jung att han skulle få 
yttra sig i saken. Redan när Jung blev informerad om detta 
aktade han sig för att tro för mycket på löftet.66 Det visade sig 
senare att han fick rätt i sin misstro. En månad senare utfärdade 
nämligen Vougt nya hälsningsbestämmelser utan att ha avvak
tat Jungs PM.67 

Vad han tyckte om att inte få säga sin mening tycker jag att 
följande citat är ett utmärkt exempel på. När Jung fick reda på att 
Vougt höll på att skriva en proposition om 9 månaders första 
tjänstgöring även i fortsättningen skrev han: "Är detta sant och 
han gör det utan diskussion med mig och armechefen är hans 
lealösa lymmelaktighet pyramidal" .68 
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Jag avslutar med ännu ett litet exempel som talar för sig själv. 
Swedlund berättade vid ett tillfälle för Jung att Vougt inte hade 
"följt överenskommelsen från överläggningen med partiche
ferna" .69 

Vad gäller de offentliga löftena så handlar opålitligheten om 
att Vougt lovade saker som han inte kunde hålla. Opålitligheten 
i avgivandet av informella löften ligger däremot i att Vougt på 
ett eller annat sätt bröt dessa. Mitt intryck från när jag har läst 
Jungs dagbok är dock att de båda kategorierna hade en viktig 
gemensam nämnare för Jung. Nämligen, att sättet att lova en 
massa som man inte vet om man kan hålla förvisso är förkastligt 
men än värre var att Jung blev förbigången. 

Opålitlighet - Förnekar information 

En annan form av opålitlighet, enligt Jung, var det när Vougt 
förnekade att han hade blivit informerad i vissa situationer. 

För Ehrensvärd framhöll Vougt att han inte hade fått någon 
information om befästningsfrågans läge. Enligt Jung hade han, 
upprepade gånger, talat med Vougt i frågan och upplyst honom 
om vikten av att sätta igång arbetet med befästningar snarast.70 

I avsnittet om Vougts okunnighet om socialt know-how tar 
jag upp ett sammanträde där Vougt var mycket upprörd, avbröt 
Jung, smällde i dörrar etc. Sin ilska förklarade Vougt delvis med 
att han inte hade blivit informerad om en viss del i Jungs 
föredragning förrän 12.55 samma dag. Jung ansåg att detta var 
lögn. Han hade mycket klara bevis för att Vougt blivit informe
rad 11.55.71 Men ansåg att Vougt vid detta tillfälle inte hade 
lyssnat ordentligt. 72 Jung lade ned mycket möda på att alla skulle 
ha klart för sig att J ung hade rätt i sina tidsangivelser. Uppenbar
ligen låg det mycket prestige i det hela 

Opålitlighet - Fel informationsvägar 

Med benämningen fel informationsvägar menar jag när Vougt 
enligt Jung, vände sig till fel person, för att diskutera en fråga t ex. 
Det fanns en klar mall för vem Vougt skulle vända sig till i olika 
frågor. För Jung och officerarna var den klar i alla fall. Det kunde 
ju mycket väl vara så att det handlade om okunnighet, men det 
var inte fallet i Jungs ögon, här handlade det om opålitlighet. 
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Här nedan följer tre mycket tydliga exempel. 
"Kempff fick redogöra för samtal, han haft idag, ner kallad av 

Vougt. V. direkt med K-ff tagit upp frågan om efterträdare till 
Kolmodin (officiellt förslag av ch. fst. föreligger sedan en må
nad). Sw-d med fog mycket förb-d."73 För Jung var det solklart 
att Vougt borde ha gått direkt till chefen för Försvarstaben, 
Swedlund, om han hade några frågor eller kommentarer. 

I nästa fall hade Vougt, igen, gått till fel personer. Efter ett 
samtal mellan Vougt och Jung skrev den senare: "Samtalet gav 
vid handen -vad jag visste förut-att Vougt haft den takten att 
tala med N-ld (Nordenskiöld, flygvapnets chef m.a.) om West
ring och Ljungdahl som ev. kandidater till fst. -platsen. Han 
hade därtill frågat Strömbäck, (marinens chef m.a.) hur han 
ställde sig till Ljungdahl. S. hade avvinkat denne. Snyggt!!"74 

Vid ett tillfälle när Jung konstaterade att Vougt hade använt 
sig av fel kontaktväg fick han tillfälle att markera detta. Det 
hände när Jung blev tillfrågad av Vougt hur han ställde sig till att 
inställa rekrytskolan följande år för att kunna utöka den allmän
na värnplikten, han hade redan pratat om saken med generalma
jor Salander. Jung skrev: "I mjuka ordalag framhöll jag huru
ledes statsrådet hade förebrått mig för att inte ha gått riktig 
tjänsteväg, då han själv dryftat en så utomordentligt viktig fråga 
med en militärbefälhavare, under det att han mig veterligt var
ken talat med mig eller chefen för armen därom".75 

Opålitlighet -Allmänna lögner 

Det finns en hel del exempel på hur Jung fann Vougt lögnaktig 
och allmänt opålitlig. Till allmän opålitlighet får man räkna 
sådana händelser som att Vougt när han vid ett tillfälle, hade fått 
ett koncept av Jung i förtroende, lämnade över det till /stats
sekreteraren/ Lundberg som i sin tur visade det för / militärpsy
kologen/ Husen.76 Det var för Jung en självklarhet att man inte 
lämnade vidare något som man hade fått i förtroende på ett 
sådant lättsinnigt sätt. 

För Jung innebar det också opålitlighet och lögn att först påstå 
en sak och sedan ta tillbaka det. Vid ett tillfälle hade Vougt till 
tre olika personer sagt att Kempff var av den åsikten att man 
kunde dra in en befattning helt, efter befattningsinnehavarens 
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avgång. Kempff hade sedan blivit pressad av Swedlund angåen
de detta uttalande och då pratat med Vougt som plötsligt fritagit 
Kempff från sitt yttrande.77

Rena lögner finns det också exempel på. Vougt påstod en gång 
att stats- och utrikesministrarna varit emot Douglas utsändning. 
J ung fick senare reda på att Unden inte visste något om ärendet. 78 

En annan gång påstod Vougt att chefen för marinen, Ström
bäck hade sagt att det var möjligt att pressa ned tre månaders 
utbildning till tre veckor.79 Strömbäck berättade sedan att det 
hade han svarat på en förfrågan av Vougt om vad som var möj
ligt i en krigssituation.80 

En annan form av lögn var att Vougt påstod sig ha gått ut med 
information om vissa saker, vilket han, enligt Jung, inte alls hade 
gjort. Så förhöll det sig den gången när Vougt sade sig ha 
informerat om att vid svårigheter med materielanskaffning till 
försvaret, skulle man bara vända sig till Vougt så skulle han i sin 
tur prata med industrin. Det här var en fullkomlig nyhet för Jung 
liksom för Försvarstaben, försvarsgrenscheferna m fl. Jung 
kommenterade: "Intet skriftligt förelåg i saken. - 0, denne 
Vougt!!!"81 

En annan gång var det Ehrensvärd som vittnade om Vougts 
falska påståenden. Ehrensvärd var upprörd, skriver Jung, över 
att Vougt som svar på en förfrågan hade hänvisat till en utred
ning som armechefen fått i uppdrag att utföra. Ehrensvärd hade 
nämligen aldrig fått något sådant uppdrag.82 

Jung tyckte också att det var en lögn när Vougt i ett tal påstod 
att han, i motsats till militärledningen, hela tiden efter krigets 
slut förstått det yttre lägets tryck.83 

Armechefen Ehrensvärds åsikt om Vougts lögnaktighet är 
väldigt explicit uttryckt i det följande. Ehrensvärd berättade för 
Jung om att han hade varit hos Vougt och fått reda på att han inte 
skulle få efterträda Jung på posten som ÖB. Ehrensvärd trodde 
att Vougt ljög när han påstod att skälet till att han inte blev vald 
var hans samarbetssvårigheter. Och han trodde detta därför att 
han inte hade någon anledning att tro att inte Vougt sin vana 
trogen, hade ljugit igen.84 
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Opålitlighet Sammanfattning 

I undersökningens andra del har jag visat på hur Jung ansåg att 
Vougt var opålitlig på olika sätt. Mycket handlade om lögner. 
Vougt lovade saker som han sedan inte höll. I de flesta fall 
handlade det om informella löften till Jung och andra officerare 
som Vougt inte höll. Men lögn och löftesbrott var det också när 
Vougt lovade saker offentligt som, enligt Jung, var omöjliga att 
hålla. 

I Jungs ögon var Vougt även opålitlig på så sätt att han inte 
alltid vände sig till den person som Jung ansåg att han borde 
vända sig till, oftast Jung själv. Enligt Jung påstod också Vougt 
att vissa personer hade sagt saker som Jung senare fick reda på 
att de inte alls hade sagt. Vougt var helt enkelt allmänt opålitlig 
för att inte säga lymmelaktig som var det ord som Jung själv 
använde.85 

Jungs egen politik 
I det här avsnittet tänker jag visa på hur Jung svarade på Vougts 
agerande. Jag kommer även att visa hur han, för att använda ett 
starkt uttryck, var illojal mot Vougt och i förlängningen även 
mot regeringen. Och även vilka medel som stod till J ungs förfo
gande för att påverka i så hög grad som möjligt. 

Jungs egen politik Andra kon.taktvägar 

I avsnittet "Opålitlighet- Fel informationsvägar'', konstaterade 
jag att Jung tyckte att Vougt var opålitlig därför att han gick och 
pratade om saker med "fel" personer. Här tänker jag visa på att 
Jung, i det fallet, inte levde som han lärde. 

När J ung och andra officerare var missnöjda med Vougt på ett 
eller annat sätt, gick de inte alltför sällan till framförallt kungen 
men även till statsministern och klagade. 

Jag tror att man föredrog att klaga hos kungen eftersom det 
var mer troligt att man skulle få stöd i sin klagolåt där. Varken 
gamle kungen, Gustaf V, eller kronprinsen, Gustaf Adolf, hyste 
några varmare känslor för Vougt.86 
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Ett typiskt sådant fall är historien med överste Meyerhöffers 
befordran. Douglas, vid denna tidpunkt armechef, fann sig inte 
i att Vougt och regeringen först godkände befordran för att 
sedan ta tillbaka den. Douglas gick då först till Erlander som 
först beskyllde honom för bristande lojalitet men modifierade 
den anklagelsen sedan Douglas hade förklarat hur Vougt hade 
förbigått honom flera gånger i personalfrågor. 87 Dagen efter gick 
han till kungen och fick så småningom sin vilja igenom.88

En annan gång beslutade sig Jung och Douglas för att var och 
en för sig gå till kronprinsen och berätta hur det var att jobba med 
V ougt. 89 J ung gjorde slag i saken redan samma dag när han 
besökte kronprins Gustaf Adolf på Ulriksdals slott. Jung skrev: 
"Framhöll att jag ingående prövat lämpligheten av min avgång 
med hänsyn till det arbetssätt och de arbetsmetoder, som Vougt 
praktiserade. Jag framhöll särskilt hur krigslagsfrågan behand
lats, hur försvarspropen /propositionen m. a. / tillkommit- trots 
upprepade vädjanden om samarbete hade intet dylikt upptagits 
sista gången var han icke färdig.Jag framhöll med exempel, huru 
säkerligen bättre resultat kunnat åstadkommas genom samar
bete, hur Vougt bl.a. uppsköt gång på gång att ta ställning till 
frågan om utredning rörande psykologiens och pedagogikens 
tillgodoseende inom försvaret..."90 

Det här samtalet är ett bra exempel på hur Jung gick direkt till 
högre person och beklagade sig. Detta kan ses som mycket 
illojalt mot försvarsministern. För att lägga extra tyngd bakom 
sina ord hotade han med avgång. Jung passade även på under en 
middag när han fick tillfälle att tala med kronprinsen att rent 
allmänt förklara hur svårt det var att jobba med Vougt.91 

Att Jung och de andra officerarna hellre gick till Erlander än 
försökte diskutera med Vougt finns det många exempel på.92 En 
ganska intressant tendens som jag har lagt märke till när jag har 
läst dagboken är att ju närmare slutet av sin tid som ÖB somJung 
kom, desto "illojalare" blev han mot Vougt. I början av min 
undersökningsperiod hade han i princip ingen direkt kontakt 
med Erlander. Men i slutet, 1950 och 51, gick han allt oftare 
direkt till Erlander med sådana saker som han några år tidigare 
gick till Vougt med. Jag tror att i och med att ÖB-tiden närmade 
sig sitt slut kände sig Jung friare att göra som han ville, han 
skulle ju ändå snart avgå. 
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I slutet av 1950 gjorde Jung ett besök hos statssekreterare Wärn 
som jag tycker får betecknas som mycket illojalt. Jung skrev: 

"Jag orienterade W. om läget. 

1) Vår nuv. ringa beredskap.

2) Vougts förstörelse av mitt av regering och partiledare i
stort antagna förslag.

3) Min avsikt att vidhålla mina förslag.

4) " " " begära uppskjutande av sysslande med pro-
blem, som inte stärkte beredskapen".93 

Under benämningen andra kontaktvägar räknar jag också in 
J ungs sätt att genom andra försöka påverka Vougt och händelse
utvecklingen. Dessa försök hade ofta flera led. En gång besluta
de Jung att Ehrensvärd via Ahlgren genom Kellgren skulle 
påverka Vougt.94 En annan gång uppmanade Jung Kellin att 
påverka Kellgren och Vougt rörande den fortsatta värnplikts
inkallelsen.95 Och en tredje gång undrade Ehrensvärd om Jung 
tyckte att det var en bra ide att försöka få högerns partiledare 
Hjalmarsson att råda Erlander att avbeställa den nothinska kom
mitten. Det tyckte Jung var en bra ide.96 

Jungs egen politik - Militär sammanhållning utåt

Ett sätt att få ökad tyngd för sina förslag och åsikter är att, 
åtminstone utåt hålla en enig front. Detta tyckte Jung också var 
viktigt. Innan han lade fram förslag etc. såg han gärna till att han 
hade samtliga försvarsgrenschefer i ryggen. Det är svårare att 
sätta sig upp mot fyra generaler än mot en ÖB. 

När Vougt till Jung hade översänt ett förslag angående en 
generalorder om " medinflytande", samlades alla försvarsgrens
chefer och ÖB för att diskutera tills fullkomlig enighet hade 
uppnåtts.97 

Den här militära sammanhållningen var såpass viktig att den 
inte bara gällde att gemensamt stå bakom PM etc. Vid ett tillfälle 
inför ett möte med Vougt kom Jung överens med samtliga 
försvarsgrenschefer om ett personligt möte med var och en av 
dem under vilket "regien vid sammanträffandet med Vougt" 
skulle diskuteras!98 
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Jung fick vid ett tillfälle anledning att rätta in Douglas i ledet 
när denne inte hade stått på sig angående en befordran. Jung 
betonade vikten av att "vi tillsammans opererade så att vi, icke 
Vougt, bestämde" .99 Något senare fick Douglas upprepat för sig
hur viktigt det var att de visade 100 % enighet i fråga om 
blivande armechef .100 

Jungs egen politik - Demonstrativt tillrättavisande 

Ibland ansåg Jung att Vougt hade gått för långt och fann det då 
nödvändigt att tillrättavisa honom. 

När Jung fick reda på att Vougt hade sagt att han inte var 
orienterad i befästningsfrågan,101 uppmanade han Swedlund att

med vittnen - upplysa Vougt på denna punkt.102 Detta visar 
tydligt på att det var viktigt för Jungs prestige att få upprättelse. 

Vougt skulle inte än en gång kunna påstå att han var oupplyst i 
befästningsfrågan. 

Annars kunde det här tillrättavisandet yttra sig så att Jung 
klarlade det olämpliga i det sätt som Vougt hade yttrat sig i en 
fråga och "det minst sagt osäkra" i hans premisser . 103 

Händelsen med att Vougt gav vidare ett koncept som Jung 
givit honom i förtroende, se ovan, lät inte Jung gå obemärkt 
förbi. När de träffades tog Jung upp " taktlösheten" med koncep
tet. Men det bet tydligen inte på Vougt. Jung konstaterade: 
"V-t ngt. generad men det är vatten på gåsen!" .104 I samma samtal
blev Vougt även tillrättavisad vad gällde en utnämning. Vougt 
hade velat ha Juhlin-Dannfeldt till Moskva. Jung hade då avfört 
densamme med "hänsyn till landet". Vougt hade då ändå gjort 
en framstöt i Moskva om att få ditt Juhlin-Dannfeldt och blivit 
nekad. Jung försatte inte chansen att tala om för Vougt att om 
han hade lyssnat på honom så hade han sluppit "chikanen av ett 
nekande" . 105 

Jungs egen politik - Andra påtryckningsmedel 
Att gå direkt till högre ort med sina åsikter, se till att enighet råder 
inom militären är redan nämnda sätt som Jung och de andra 
officerarna använde för att maximera sitt inflytande. Till de andra 
påtryckningsmedlen räknar jag skriverier i pressen106 eller hot om
att gå till pressen för att åstadkomma en åsiktsändring.107 
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Hot om avgång var ett annat väl beprövat sätt att lägga tryck 
bakom sitt demonstrativa missnöje eller få sin vilja igenom.108 

Ibland tog man fram lite skrämselpropaganda. Det gjorde 
J ung t ex när han försökte få Vougt att inse hur farligt det var att 
ta bort Anjalaparagrafen och mjuka upp disciplinen i övrigt. 
Han framhöll att " ... denna sak var så allvarlig att jag icke trodde 
att ngn ansvarskännande högre off. om den genomfördes ville 
mottaga en ledande plats inom krigsmakten". 

Andra påtryckningsvägar som jag inte tänker mig m när-
mare på eftersom jag anser att jag då kommer bort ifrån fokuse
ringen på Vougt, var J ungs sätt att påverka genom att föra ut sina 
åsikter i slutna men mäktiga sällskap t ex bland industrins 
ledande personer. 

Jungs Lundatal utgjorde ytterligare ett sätt med vilket han 
kunde påverka. I kraft av sin auktoritet som militär expert kunde 
han balansera farligt nära att gå emot regeringens politik utan 
att göra det, eftersom han, ytligt sett, bara hade lagt fram militära 
fakta. 

Slutsatser 

I det här avsnittet tänker jag behandla vad jag tror var anledning
en till Jungs antipati mot Vougt och på vilket sätt han ansåg att 
ett illojalt uppträdande kunde rättfärdigas. 

Den allmänna negativa stämningen kring namnet Vougt, som 
jag har behandlat i avsnittet om Vougts karaktär, har sin del i att 
Jung inte var särskilt positivt inställd till Vougt. Men detta ut
gjorde inte huvudorsaken; det gjorde Vougts uppträdande. Nå
got som talar för detta är att mängden av negativa anteckningar 
om Vougt ökar med tiden. Under 1945 och 46 är de få och de som 
finns är av den förargelselösa sorten, t ex i form av en ironisk 
kommentar till Vougts ihopblandande av två militära termer. 
Det är först i december 1946 som mer allvarliga händelser tas 
upp. Det indikerar att Jung gav Vougt en chans, om Vougt hade 
uppträtt somJung hade velat så tror jag att han inte hade brytt sig 
om att klanka på småsaker. 

Den huvudsakliga orsaken till J ungs avoghet mot Vougt anser 
jag att man kan formulera så här: Jung ansåg att en försvars-
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minister/Vougt, skulle låta sig styras av de som hade den mili
tära kunskapen alltså militären/Jung. Försvarsledningen hade 
alltså maktanspråk på politikerna. Detta är något som går som 
en röd tråd genom hela uppsatsen. Jungs missnöje med Vougt 
bottnade ofta i att han ansåg att samarbetet var för dåligt, att han 
hade för lite att säga till om.109 

Om försvarsministern inte förstod vikten av att lyssna på 
försvarsledningen så var det legalt att smyga bakom ryggen eller 
ta till andra okonventionella metoder så som har redovisats i 
avsnittet om Jungs egen politik. 

Hur kommer det sig då att ett lands ledande militärer kunde 
gå emot dess folkvalda ledning på detta sätt? 

Jag tror att den här rätten sanktionerades av ett borgerligt/ 
nationalistiskt ideal att tjäna nationen i första hand. Med natio
nen menas då, Sverige, fosterlandet som alltid funnits, finns och 
kommer att finnas oberoende av olika styren som kommer och 
går. 

I boken Gösta Bagges politiska tänkande110 sätter högerledaren 
Bagge ord på det här konservativa/nationalistiska tänkandet. 
För Bagge fanns det bara en helig grundsats -nationen, det eviga 
fosterlandet. Han ansåg att man inte kunde begränsa sin politik 
bara till de nu levande och Sverige idag. Man måste ha i åtanke 
dem som har levt innan och de som kommer efter. 

Jag anser alltså att Jung och de andra officerarna motiverade 
sitt illojala beteende mot försvarsministern/regeringen med att 
det var för nationens bästa. Jag tror inte att det alltid var medve
tet utan en inställning som var helt naturlig för borgerligheten 
och i synnerhet för militära befattningshavare eftersom de ska 
skydda nationen mot yttre fiender. 
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Atomvapnet och lantkrigföringen 
i Sverige 1945-1949 

HENRIK SJöV ALL 

Inledning 

Syftet med uppsatsen är att utreda atomvapnets påverkan på 
lantkrigföring i Sverige under perioden 1945-1949 på taktisk och 
stridsteknisk nivå ur armens perspektiv. 

I uppsatsen kommer beteckningen atomvapen att användas 
genomgående eftersom det var den dåtida benämningen. 

Atomvapnet ur lantkrigförings och taktiskt/ operativt per
spektiv är dåligt behandlat i bearbetningar. De flesta skrifter 
inom området utgår från atomvapnets strategiska betydelse. 
Detta innebär att frågan om Sverige självt skulle utveckla atom
vapen är grundligt genomgången. I modern tid finns ett flertal 
bearbetningar inom kärnvapenområdet och kärnvapenforsk
ning i Sverige. Bland dessa finns Svensk kärnvapenforskning 1945-
1972 utgiven av Försvarsdepartementet 1987.1 I den redogörs för 
det forsknings- och utredningsarbete som bedrivits inom För
svarets forskningsanstalt (FOA). Forskaren Willhelm Agrell tar 
upp delar av det material som behandlas i denna uppsats i boken 
Alliansfrihet och atombomber från 1985. 2 Han sätter dock in det i ett 
politiskt och strategiskt perspektiv. 

De frågeställningar vilka skall besvaras är följande: 

1) Hur bedömde man att atomvapnet skulle användas i lant
krigföringen?

2) Skiljer sig uppfattningen mellan internt militärt material och
den i offentlig militär debatt?

3) Ändrade atomvapnet lantkrigföringen avseende planer och
teori?
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Tidigare forskning enligt ovanstående utgör ett bakgrunds
material för denna uppsats. Dock bygger den till större delen på 
samtida debatt i militära tidskrifter och på handlingar ur militä
ra arkiv. Med offentlig militär debatt avser jag artiklar vilka 
publicerats i tidskrifter och böcker med militär anknytning. 
Arkivmaterialet består till stor del av utredningar och skrivelser. 
Dessa är ofta författade av nyinrättade Försvarets forsknings
anstalt, vilken grundades 1945. Detta material speglar väl det 
faktiska kunnande man hade under den aktuella tidsperioden. 
Materialet är användbart också för att se vilket hot man såg. Jag 
har ej gått igenom internt material vid Försvarets forskningsan
stalt utan använder mig bara av rapporter från anstalten vilka 
finns i Försvarsstabens arkiv. Debattörer i den samtida offentli
ga militära debatten är i många fall beroende av det interna 
militära materialet. Många debattörer bör ha haft tillgång till 
hemligt material om atomvapen i tjänsten, vissa har till och med 
varit med om att ta fram sådant underlag.3 Förutom detta mate
rial används även vissa reglementen utgivna efter den avgränsa
de tidsperioden. Det är dock motiverat att använda dem efter
som utarbetandet och kunskapsinhämtningen även sker under 
perioden 1945-49. 

Avgränsningen i tid 1945-49, är satt till de år USA hade 
monopol på atomvapnet. Hösten 1949 skedde den första sovje
tiska provsprängningen. Uppsatsen behandlar inte ställnings
taganden eller debatt huruvida Sverige skulle införskaffa egna 
atomvapen. Strategiska överväganden och debatt utanför ar
men, skall endast tas med om de är av större betydelse för 
armeförhållanden. 

Översikt över atomvapnet och 
svensk kunskap före 1945 
Den teoretiska möjligheten att framställa atomvapen fanns re
dan 1938, då man upptäckte att atomkärnor kunde klyvas av 
neutroner och att energi då frigjordes. Praktiskt arbete i stor 
skala för att konstruera atomvapen startar dock i och med 
"Manhattan-projektet" 1942. Projektet ledde till framgång och 
den 16 juli 1945 skedde den första provsprängningen. Till allmän 
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kännedom kom atomvapnet i och med fällningen över Hiroshi
ma den 6 augusti 1945.4 

Program för att utveckla atomvapen fanns i ett flertal länder 
bland annat Tyskland, Japan och Sovjetunionen. De hade dock 
inte samma resurser som USA i form av ekonomi och tillgång till 
forskare.5 

Information fanns att hämta om atomvapen både i fackman
nakretsar men även i dagspress redan före den 6 augusti 1945. Ett 
exempel från dagspressen är en artikel från 1941 som har följan
de ingress: "Vetenskapsmän i USA experimentera f n med en ny 
ingrediens för bomber, som om förhoppningarna infrias, bör 
sätta kronan på det totalitära krigets verk. Ämnet är uranium."6 

Det fanns i forskarkretsar kunskap om atomenergins möjlig
heter. Inte minst fanns ett stort informationsutbyte med tyska 
forskare.7 Ett annat tecken på utveckling av atomvapen var den 
totala avsaknaden av information och publicerade arbeten i 
USA, från det att Manhattan-projektet startade år 1942. Åtmins
tone drog en del forskare i utlandet slutsatsen att alla amerikan
ska forskare arbetade i ett atombombsprojekt.8 

Hur mycket information nådde den svenska militären? Det 
finns, från maj 1942 och framåt, ett antal rapporter skrivna av 
militärattachen i Berlin, överste C H Juhlin-Dannefelt. Dessa 
rapporter behandlar" atomsprängningsvapen". Det finns också 
rapporter baserade på underlag från tyska forskare som mot
säger den praktiska möjligheten att konstruera atomvapen.9 

Professor Gustaf Ljunggren vid Försvarets forskningsanstalt 
(FOA) ger en bra sammanfattning av läget före 1945 i en samtida 
skrivelse: "Trots den sekretess, som omgav atombomben, kom 
frågan om densamma flerfaldiga gånger upp under kriget. Men 
det ansågs att frågan icke var mogen och icke stod inför en 
omedelbar lösning, varför det ej var motiverat att omedelbart 
bearbeta frågan hos oss. Någon forskning inriktad på atombom
ben eller atomenergins militära utnyttjande igångsattes därför 
icke här i landet."10 

Svensk forskning kring atomvapen igångsattes i större om
fattning först 1945. Hösten 1945 fick det nybildade Försvarets 
forskningsanstalt i uppgift av överbefälhavaren (ÖB) att studera 
frågor rörande atombombens konstruktionsprincip, funktion 
och verkningar.11 Forskningsanstalten gjorde redan 1948 en för-
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sta utredning om förutsättningarna för att anskaffa egna svens
ka atomvapen.12 

I början var atombomberna närmast att anse som ett vapen för 
strategisk bombning. Först på 1950-talet kommer atombomber 
som var renodlat avsedda för slagfältet. Dessa kommer då att 
kallas för taktiska.13 Bedömningen var att andra länder kunde 
inneha atomvapen i betydande skala i slutet av 1952.14 

Samtida militär offentlig debatt 
Två dagar efter fällningen över Hiroshima uttalar sig kapten 
Nils Magnus von Arbin i Dagens Nyheter, han säger där att om 
atombomben blir ett mer allmänt vapen kommer krigföringen 
helt att skjutas över till luften.15 En annan skribent som senare 
kommer att driva detta synsätt hårt är dåvarande majoren Stig 
Wennerström.16 

Redan tidigt möter man alltså tankar om att armen skulle vara 
förlegad och borde avskaffas eller förändras. Detta är dock något 
som flera debattörer förkastar.17 Kapten T Nordgren, chef för 
kontrollkontoret i Marinförvaltningens vapenavdelning, skri
ver följande i oktober 1945: "Man har nog hört en och annan 
uttala som sin mening, att på grund av atombombens effektivitet 
är det nu meningslöst att hålla sig beredd med arme och flotta till 
sitt försvar och att det finns anledning att göra sig av med 
alltsammans. Det är nog att gå för långt i sina slutsatser". Lite 
senare skriver han " ... att samtliga försvarsgrenar äro oumbär
liga och att intim samverkan dem emellan är den bästa lösningen 
till en framgångsrik krigföring."18 

Om armen skall behållas hur måste den då operativt och 
taktiskt anpassas till det nya hotet? Här nedan följer ett antal 
inlägg ordnade i kronologisk ordning från 1945 och framåt. 

I "Kontakt med Krigsmakten" framförs redan i september 
1945 ett antal slutsatser. Skribent är Stig Löfgren. Löfgren var 
generalstabskapten och verksam vid armeavdelningen i För
svarsstaben, han var dessutom biträdande lärare vid Krigshög
skolan. Han försöker utifrån kända fakta spekulera i vad atom
bomben medför för framtidens krig. Han menar att ett fåtal 
atombomber inte kan revolutionera krigföringen, utan att man 
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först kan vänta sig en förändring på sikt. Operativt och taktiskt 
kan atomvapnet användas för att uppnå en överraskningseffekt. 
Överraskningen tillmäter han en ökad betydelse. Atomvapnets 
insättande medför möjlighet att slå till snabbt och hårt, detta 
används för att genomföra överraskande blixtanfall. Gränsanfall 
även med starka motoriserade och fotmarscherande lantstrids
krafter kommer att möta stora svårigheter om försvararen dispo
nerar över atomstridsvapen. Utspridning av truppförband förs 
redan nu fram, han skriver följande: 11 • • •  ej heller några täta 
grupperingar av stridskrafter på marken. Det gäller att sprida ut 
de sårbara målen och detta kan ske, därför att även ett litet 
förband kan utveckla en mycket stor eldkraft." Befästningar har 
fortfarande en roll att spela enligt Löfgren. Befästningarna ger 
ett övertag över en oskyddad motståndare i atomkriget. Han 
förordar "ett segt djupförsvar" och 1

1 fria kriget" som viktiga 
komponenter i lantkriget. Detta mot bakgrund av att en sådan 
taktik har vunnit framgång särskilt i 11skogiga och bergiga om
råden". Vi måste föra en ständig och överallt pågående strid mot 
inkräktaren enligt Löfgren. Detta anser han ligger i linje med 
redan använd svensk taktik.19 

Under rubriken "Icke säkert att atombomben som stridsmedel 
blir till nackdel för oss" skriver friherre F Ehrensvärd, f d arme
officer, att Sveriges vidsträckthet och befolkningsförhållanden 
gör det mindre sårbart än andra för atombombens verkningar. 
Dock kommer armeer sannolikt att fortfarande behövas även om 
organisation och taktik i "betydande grad påverkas". Han fram
håller också att framtida operationer kommer att vara samord
nade med förband ur olika försvarsgrenar. Ehrensvärd skriver 
detta i en ledare i sin egen tidning Militär-underrättelser. 20 

Professor Gustaf Ljunggren, avdelningschef vid Försvarets 
forskningsanstalt samt lärare vid Artilleri och ingenjörhögsko
lan och flitig skribent såväl externt som internt i ämnet, skriver 
i boken Hemliga vapen från 1946 att man inte får 11 • • •  överskatta 
atombomben, då det gäller dess militära användning f. n." Han 
menar att den förenar tidigare bombtyper i ett vapen. Han ser ett 
behov av att sätta upp indikeringsresurser. Ljunggren driver 
främst tanken om s k hemorts bekämpning och att resurserna bör 
inriktas på det. Slutligen manar han till att man inte skall falla i 
panik för atombomben.21 
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Olof Ribbing, chef för Försvarsstabens krigshistoriska avdel
ning, för 1946 fram kravet på att alla försvarsgrenar skall ha 
rörliga trupper. Han menar att inga segrar vinns av de skydds
rum och befästningar som många anser krävs. Han driver tesen 
att anfall fordras även vid försvar.22 

Ribbing anser vidare att "Det kan hända, att en användning av 
atombomben kommer att föra med sig krav på ett uppträdande 
av våra marktrupper i ännu luckrare och mera spridda forme
ringar än nu. Rörligheten kan, som förut är sagt, komma att ännu 
mera än hittills träda i förgrunden." Detta är något han ser som 
en utveckling av en redan etablerad ordning i krigsmakten. Han 
påstår vidare att man i markkrigföringen kan dra stor nytta av 
svensk terräng, natur och bebyggelse. Hans slutsats är att man 
på grund av inhemska förhållanden och tillämpad taktik mindre 
än andra stater behöver anpassa sig efter nya tekniska stridsme
del.23 

Major Stig Wennerström verksam vid Flygstaben, för fram 
den s k "hemortsbekämpningen" som politikens viktigaste makt
medel. Försvaret av tätorter blir därigenom av stor vikt. Han 
anser att "hemortsförsvaret" bör betraktas som den första för
svarslinjen. Den del av armen som är av stor vikt vid detta 
försvar är luftvärnet. Lantstridskrafterna skall alltså operativt 
användas i första hand för hemortsförsvar och först i andra hand 
för invasionsförsvar. Han skriver "Detta resonemang leder så
lunda fram till att vissa slag av lant- och sjöstridskrafter måste 
elimineras såsom oekonomiska eller helt oanvändbara ... "24 

Detta synsätt bemöts omedelbart av kapten Knut Parlander 
vid Armeinspektionens artilleriavdelning. Han driver tesen att 
"tillkomsten av atombomben som militärt maktmedel ändrar ej 
så mycket i princip". Han anser att de avgörande stridshand
lingarna kommer att ske till lands. Av armen krävs dock att den 
är lättrörlig och slagkraftig.25 

Bror von Vegesack, militärassistent vid Försvarets forsknings
anstalt och ansvarig för framtagning av studier kring atomva
pen, skriver att "Den traditionella krigsmaskinen har dock f.n. 
icke spelat ut sin roll. Militära operationer äro fortfarande möj
liga att utföra, även om atombombens insättande mot rent mi
litära mål frambringar ett delvis annat uppträdande än tidi
gare."26 
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Torsten Magnusson, avdelningschef vid Försvarets forsknings
anstalt och ansvarig för forskning kring atomvapen, senare chef 
för hela anstalten, deltar med en del inlägg i debatten. I Ny 
militär tidskrift skriver Magnusson att ett passivt skydd i form 
av underjordiska anläggningar och utspridning är viktigt i atom
kriget. Vidare anför han att man kan råka ut för ett "radioaktivt 
gaskrig" och därvidlag är det viktigt att stridande armeförband 
kan indikera radioaktivitet.27 

Överstelöjtnant N O Söderberg, föredragande i lantkrigsve
tenskap vid Krigsvetenskapsakademien samt lärare i strategi 
vid Krigshögskolan, framför att " modern lantkrigföring är oskilj
aktigt förenad med- och ytterst avhängig av- luftkrigföringen.'1 

Han för ett resonemang som mynnar ut i slutsatsen att lantkrig
föringen inte är en föråldrad krigsform utan "alltjämt synnerli
gen nödvändig". Dock måste operationer i framtiden vara sam
ordnande mellan arme och luftförsvar.28 

Hur anser Söderberg att atombomben påverkar lantkrig
föringen? Han för fram den spridda grupperingen av trupp som 
ett effektivt motmedel. Detta eftersom atombomben är för dyr
bar och exklusiv för att insättas mot annat än "täta truppsam
lingar och trupper grupperade i skog". Anledningen till kom
mentaren om skog, är att han räknar med omfattande skogsbrän
der vid insättande av atomvapen. Atomvapen kommer enligt 
Söderberg att insättas '1i direkt anslutning till marktruppernas 
strid". Detta kräver naturligtvis operativ samverkan med flyg, 
vilket han tidigare ansett varit nödvändigt. 29 

Söderberg anför att det taktiskt finns vissa begränsningar i 
hur man kan använda atombomber. Detta beroende på egna 
truppers säkerhet. Han för fram att man enligt vissa åsiktsrikt
ningar inte kan använda atombomber närmare egna trupper än 
5 km. Detta medför att bombning av förband vid fronten inte är 
möjlig. Taktiskt kan man tackla detta genom att bygga skydds
rum eller att exempelvis gruppera markförsvaret 5 km från 
exempelvis en invasionskust. Hans resonemang leder till att 
insättande av atomvapen främst kan komma att ske där " ... 
anhopning av trupper och förnödenheter inom ganska begrän
sade områden även i framtiden synes bli nödvändig ... "30 

Under hela perioden 1945-1949 finns också inriktningen att 
man måste veta mer innan man låser fast sig i doktriner eller 
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materielköp. Detta framförs bla av Stig Löfgren 1945: " ... att därvid 
undvika en materielanskaffning, som på lång sikt binder stats
makterna och som efter några år kan visa sig vara bortkastad."31

Utifrån refererade och citerade debattörer, kan följande taktis
ka och operativa förändringar på lantkrigföring med hänsyn till 
atombomben tas fram: 
• Större krav på rörlighet
• Överraskning genom användandet av atombomber
• Spridd gruppering av marktrupp för att undgå insats av

atomvapen
• Operativ samverkan med andra försvarsgrenar
• Hemortsförsvar som operativ princip före invasionsförsvar

Kravet på taktisk rörlighet som ett sätt att nedbringa effekten av 
atomvapen framförs mest frekvent av de tidiga inläggen under 
perioden. Kravet på rörlighet är också en förutsättning för spridd 
gruppering. 

Overraskningstaktik med atomvapen framförs av Löfgren 
1945 och förekommer inte därefter. 

Spridd gruppering av trupper ses som viktigt av skribenter 
under hela den aktuella tiden. Det ses som ett sätt att göra det 
"oekonomiskt" för en motståndare att sätta in atomvapen. En 
spridd gruppering medför att man måste ha rörliga förband om 
man vill kunna kraftsamla dem. 

Operativ samverkan med andra försvarsgrenar kan inte sägas 
vara en renodlad effekt av atombomben. Detta då vikten av 
luftherravälde, för att kunna genomföra markstrid, även enbart 
med konventionella vapen får stor betydelse. Insikten om att 
lantkriget måste understödjas av främst flygvapnet är genomgå
ende i debatten under hela perioden. 

Hemortsbekämpning och hemortsförsvar nämns redan tidigt 
efter kriget. Enbart vissa aspekter på det kan sägas påverka 
lantkrigföringen operativt och taktiskt varför det ej skall analy
seras närmare här. 

Den för lantkrigföringen viktigaste förändringen, som är di
rekt relaterad till atomvapnets tillkomst, är ett taktiskt och 
operativt uppträdande i spridd gruppering. Detta är genomgå
ende i debatten under hela perioden 1945-1949. 
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Studier och överväganden stridstekniskt, 
taktiskt och operativt 
Det material som finns är till stor del framtaget av Försvarets 
forskningsanstalt. Detta gäller både själva verkan av atomvapen 
och taktiska och stridstekniska förändringar. Det förekommer 
ingen eller mycket liten egen bearbetning på den militära sidan. 
I många fall förs forskningsanstaltens slutsatser in i stort sett 
oförändrade i rapporter och underlag för försvarsbeslut. Först i 
början av 1950-talet och framåt förekommer en större mängd 
arbeten och reglementen.32 Ärenden om atomvapen handläggs 
av regementsofficeren för forskning i Försvarsstaben samt för 
armens del av armeavdelningen också i Försvarsstaben. De 
avdelningar som handlade utbildning, det vill säga de olika 
inspektionerna, var inte i någon nämnvärd omfattning involve
rade i någon verksamhet inom området.Jag har inte funnit något 
material som visar att man gått ut med utbildningsförändringar, 
på grund av atombomben, under perioden.33 

Det finns ett antal personer vilka är mycket aktiva i framtagan
det av material om atomvapen. De mest framträdande är de 
tidigare nämnda Torsten Magnusson samt kaptenen Bror von 
Vegesack. Militärassistent von Vegesack är den som samman
ställer de flesta av de tidiga rapporterna. Militärassistentens 
uppgift var att bearbeta material ur taktisk och militär horisont 
samt ugöra en länk mellan forskning och krigsmakt.34 För beräk
ningar av verkan är i de flesta fall filosofie licentiat E H von 
Zeipel ansvarig, han var anställd vid forskningsanstalten på 
Magnussons avdelning. Utöver dessa kan även viss representa
tion från skolor, exempelvis Krigshögskolan och Artilleri- och 
ingenjörhögskolan spåras.35 

Det källmaterial man har är främst de officiella amerikanska 
och engelska rapporter som gavs ut om atombomben. Man 
använder sig också av officiella bilder och tidningsuppgifter. 
Dessutom tar man in uppgifter från svenskar som varit på plats 
i Japan efter bombningarna. Senare får man också tillgång till 
visst material från provsprängningarna på Bikini.36 

Inledningsvis är alltså kunskapen om atomvapnet liten. Man 
ställer sig frågan om krigföringen skall förändras i sin helhet. I 
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en strategisk studie konstateras dock redan i oktober 1945 att 
" ... ett fåtal atombomber äro visserligen fruktansvärda vapen, 
men de förmå sannolikt ej revolutionera krigföringen." Vad 
bygger man detta resonemang på? Man ser främst atomvapnet 
som ett sätt att momentant få samma sprängkraft, vilken man 
redan tidigare kunnat få med konventionella bomber. Skillna
den är att man inte behöver samma antal flygplan och bomber. 
Man ser 1945 begränsningar i möjligheterna att använda atom
vapen för taktiskt bruk. Begränsningen ligger i att själva projek
tilen måste vara relativt stor samt att verkansområdet blir vid
sträckt. Atomvapen innehas endast av USA. Man betonar dock 
att det amerikanska monopolet är av temporär natur. En engelsk 
källa uppskattar att fler stater har atomvapen inom fem år. 
Studien kommer fram till följande slutsats: "Det är sålunda icke 
berättigat att med en hänvisning till atombomben redan nu slå ut 
kriget, sådant det hittills gestaltat sig. Det är tvärtom väl motive
rat att undersöka de ytterligare erfarenheter, som andra världs
kriget givit."37 

I januari 1946 utkommer Försvarets forskningsanstalt med 
rapporten: "Preliminär rapport rörande atombombernas militära be
tydelse under de närmast följande åren". Redan i denna rapport 
återfinns det mesta av det stoff som sedan återfinns i senare 
utredningar och betänkanden. I sammandrag står följande i 
rapporten: Atombomber som detonerar högt över markytan kan 
befaras komma att användas mot oskyddad trupp, grupperad 
inom ett större område. Om truppen följer låglinjer, ökar sanno
likheten för att undgå strålning. Man påpekar att man inte vet 
hur terrrängbeklädnad påverkar strålningen. Man antar dock att 
tät sådan utgör ett visst hinder för strålning. Detta innebär att om 
man tar skydd före detonationen kan verkan minskas. Skyddet 
kan vara i form av stenar, gropar och motsvarande. I slät terräng 
utan skog kan verkan mot trupp erhållas högst 4 km från bomb
centrum. Om trupp då befinner sig i luftskyddsgropar torde 
förlusterna på längre avstånd än 1 km bli små. Mot på väg 
marscherande trupp kan verkan av en atombomb påräknas inom 
ca 8 km djup. Bedömningen är att man inte kan sätta in atomva
pen närmare fronten än 5 km och detta eftersom egna trupper då 
riskeras att skadas av strålningen. Slutsatsen är alltså att trupp 
som är i strid troligen ej kommer att utsättas för atombombning. 
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I en fotnot står dock följande anmärkning: "En makt, som har 
god tillgång till levande kraft kan dock tänkas komma att insätta 
atombomben utan hänsyn till egna förluster, t ex för att stoppa 
upp ett hotande anfall." Man anför vidare att verkan av atom
bomber mot trupp i spridd gruppering blir små i förhållande till 
bombens värde. "Atombombsanfall torde endast löna sig mot 
samlade avdelningar av stor styrka, såsom anfallsgrupperad 
större slaggrupp, vid i- och urlastning av större omfattning eller 
i städer och samhällen, mot samlade reserver o.d."38 

Utredningen ger också taktiska och stridstekniska råd för att 
begränsa verkningarna av atomvapen:39 

• uppträd dolt

• välj glesa grupperingar

• undvik öppen slät terräng

• vid förflyttning följ terrängens låglinjer

• vid stillastående avdelningar låta truppen uppehålla sig i
luftskyddsgropar

• vid atombombsanfall omedelbart söka skydd (bombvarnare)

Rapporten behandlar också verkan mot befästningar och man 
konstaterar att en allmän användning av atombomber mot såda
na ej är trolig. Man konstaterar dock att i skog kan verkan av 
atombomber vara större på grund av en efterföljande skogs
brand. Verkan mot försvarande trupp i bebyggelse torde ha stor 
desorganiserande verkan. Atombomben ses som det verksam
maste vapnet mot städer och samhällen i ett kommande krig. 
Hemortsbekämpningen har fått en ny dimension. De motmedel 
man ser är främst jaktflyg och luftvärn på den aktiva sidan. 
Passiva motmedel finns främst inom civilförsvaret. Man ser ett 
behov av att kunna mäta strålning och att anskaffa terränggåen
de fordon med strålningsskydd, för att kunna undsätta personal 
i drabbade områden samt för rekognoscering.40 

Rapporten konstaterar att insättandet av atomvapen och vilka 
mål som väljs främst är beroende på tillgången till atomvapen 
och angriparens möjlighet att insätta dem. De mål som är aktu
ella i lantkrigföringen är följande: täta truppsamlingar, framför 
allt i slät terräng, minst 5 km från stridsfältet och i skog gruppe
rad trupp, omfattande skogsbränder kunna påräknas. Som min-
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dre sannolika mål bedöms: trupp i glesa formeringar och i 
befästningar skyddad trupp.41 

Ett resultat av rapporter och utredningar är att man ser ett 
ökat behov av befästningar. Atombomben ses främst som ett 
strategiskt vapen. Det kan dock med framgång också insättas 
mot reserver på större avstånd från stridslinjen samt truppför
band under förflyttning. De stridskrafter som innehar befäst
ningar anses ha betydande fördelar jämfört med en oskyddad 
motståndare. Oavsett om taktiska atomvapen i framtiden kan 
konstrueras ser man ett stort värde i befästningar. De måste 
byggas på ett sådant sätt att de motstår atombombens verkning
ar.42 I slutet av 1946 ges en sammanställning ut av Försvarets 
forskningsanstalt, i samarbete med Högkvarteret, baserad på 
främst utländsk litteratur om atomvapnet. Man redogör där för 
atomvapnets utveckling. Man ställer frågan om man kan använ
da atomenergin i andra bärare än bomber t ex artilleriprojekti
ler. Man konstaterar dock att atomenergin troligen inte kommer 
att kunna användas i vapen där en mera lokal verkan eftersträ
vas. Detta eftersom en atombomb måste ha en viss storlek. Det 
man tror på är V-bomber eller minor med II atomsprängämne". 
Man utgår i alla resonemang från att atombomber kan insättas 
endast i ett mycket begränsat antal. Verkan mot lantstridskrafter 
är beroende på ett flertal faktorer: oskyddad eller skyddad trupp 
i befästning, detonationshöjd, antändningsverkan mot skog. 
Därefter följer en detaljredogörelse för dess olika faktorer. Reso
nemangen där är i stort sett identiska med de som finns i den 
preliminära rapporten vilken sammanfattats ovan. Som aktiva 
motmedel nämns dels luftförsvaret samt 11 • • •  stridskrafter, som 
anfalla fiendens anläggningar för framställning och lagring av 
atombomber samt de baser, från vilka atombomber framföras till 
målet ... 11• Detta är helt nytt. Sverige ses som mindre sårbart tack 
vare liten folkmängd per ytenhet. Ytterligare studier behövs för 
att utreda verkningarna mot trupp och material.43 

Ovanstående rapporter inarbetas i 1945-års försvarskommit
tes betänkande. Betänkandet utgavs först 1947, kommitten be
nämdes 1945-års eftersom det var detta år den tillsattes. Man 
skriver där att även ett fåtal atombomber utgör ett förstörelse
medel av strategisk betydelse. Men att de inte så länge antalet 
producerade bomber är litet förmår att revolutionera krigföring-
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en. Matmedel som direkt verkar mot atomvapen finns inte, utan 
man är hänvisad till traditionella luftförsvarsmedel. Tillgången 
till atombomber bedöms tills vidare vara mycket liten, vilket 
innebär att endast stora mål, städer, kan komma ifråga. Man kan 
inte säga att luftkriget kommer att tränga ut de andra krigfö
ringsformerna. En viktig slutsats är att det inte är möjligt att nå 
ett krigsavgörande enbart med atomvapen. Man betonar att det 
från ledande håll i USA har varnats för att överskatta atombom
ben. Man skriver följande om de nya vapnen från kriget: "Under 
en relativt lång period måste man därför vara osäker om deras 
slutliga användningsområden."44

I ett yttrande över 1945-års försvarskommitte skriver IV. Mi
litärområdesstaben följande: "Vad beträffar robotflyg och atom
bomber är, enligt vad man nu vet, det troligt, att dessa vapen om 
5 a 10 år kunna väntas ingå i större skala i den utrustning, som 
då kan bli förd i fält av olika stormaktsarmeer. Det bör vara oss 
angeläget att följa utvecklingen så att vi i tid kunna tillgodogöra 
oss det, som kan omsättas på våra förhållanden och ingå i vår 
organisation. Plats för infogande av dessa nya vapen bör i tid 
förberedas inom organisationen."45 

Överbefälhavarens utredning Vårt framtida försvar- Överbefäl
havarens förslag som framläggs 1947 sammanfattar i stort rappor
ter från Försvarets forskningsanstalt och internt material. Utred
ningen har analyserats av Agrell 1985. Det finns i utredningen 
två olika delar dels en del i den egentliga utredningstexten och 
dels ett fristående kapitel. Det fristående kapitlet är samman
ställt av Försvarets forskningsanstalt. De olika operativa och 
taktiska slutsatser man redogör för där, är alla medtagna i 
tidigare stycken i detta kapitel och behöver därför inte närmare 
beskrivas. Agrell menar att man kan utläsa en skillnad mellan 
forskningsanstaltens och överbefälhavarens texter. Denna skill
nad består i att överbefälhavaren skisserar framtidsbilden av 
atomvapen som taktiska, medan forskningsanstalten ser dem 
som mer psykologiska och avsedda för strategisk krigföring, 
en förlängning på den typ av terrorbombningar och hem
ortsbekämpning man såg under slutet av andra världskriget. 
Militärens perspektiv innebär att man ser atomvapnen som en 
form av eldunderstöd, krigföringen ändrar därigenom också 
karaktär. 46 
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Man ser också ett hot mot marktrupp i radiologiska stridsme
del. Fienden väljer kanske att sprida radioaktiva ämnen över ett 
område som han inte vill att vi skall kunna disponera över. Man 
konstaterar att man med skyddsåtgärder kan passera och uppe
hålla sig kortare tid i ett sådant område. Lång uppehålls tid krävs 
för att trupp skall påverkas så den försätts ur stridbart skick.47 

I augusti 1948 svarar kapten von Vegesack på ett brev från 
stabschefen vid V. militärområdet överstelöjtnant B Furtenbach. 
Furtenbach har begärt att von Vegesack skall beräkna effekterna 
av en atombomb mot försvarsgrupperingar sydöst Skutskär. 
Han betonar i svaret vikten av att främst reserverna grupperas 
spridda. Trupp som överraskas i förläggningsområden skadas 
svårast. Dessa områden bör därför ha ett fritt mellanrum av 3-4 
km. Han betonar också vikten av att man hemlighåller försvars
planering. Detta eftersom" . .. ett insättande av atombomber 'på 
måfå' knappast behöver befaras." Slutligen skriver han att " ... 
skydd för reserverna inte bara med hänsyn till atombomber -
medför väsentliga fördelar utan andra nackdelar än ökade kost
nader."48 

Andra åtgärder som vidtas är att man 1948 sammanställer ett 
kompendium över verkan av atomvapen. Kompendiet syftar till 
att man ungefärligt skall kunna bedöma verkan mot trupp. 
Beräkningarna grundas dels på de bomber som fällts i Hiroshi
ma och Nagasaki men även provsprängningarna på Bikini. Man 
påpekar att bristen på källmaterial är stor.49 Kompendiet synes 
bland annat ha använts vid utbildning i strategi.50 Studerar man 
däremot arbeten i taktik från Krigshögskolan under perioden ser 
man att författarna oftast bortser från atomvapnets inverkan. 51 

Militärassistenten von Vegesack skriver 1949, i ett samlingsverk 
om armen, att det mest karakteristiska för atomvapen är deras 
effekt. Han menar att man inte kan avpassa styrkan hos atom
vapnet i motsats till andra vapen. Minsta styrka är den vid Hiroshi
ma använda. Han ser en utveckling mot långdistansraketer av 
liknande typ som de tyska V-bomberna. Han skriver att massfa
brikation inte är möjlig inom den närmsta tiden och på grund av 
detta är andra mål än storstäder än så länge mindre sannolika. 
Endast i undantagsfall torde de sättas in mot andra mål.52 

Först 1951 utkommer de första anvisningarna för den enskilda 
soldaten i hur han skall uppträda vid atombombsanfall. De 
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stridstekniska anvisningar som ges är i sammandrag följande: 
kasta dig i skydd, vänd ryggen mot ljusskenet, göm ansiktet, ligg 
kvar i några minuter. Det påpekas också att det omkringliggan
de området kan bli radioaktivt. Om nedfall kommer skall du när 
du kommit ut ur området ta av dig dina kläder och utrustning. 
Anvisningarna är mycket kortfattade.53 

Redan samma utkommer en något fylligare anvisning, Sol
datinstruktion för armen. Man är starkt inriktad på att beskriva 
verkningarna av atomvapen. Inte på motåtgärder eller på an
vändningsområden. De mål som anges är i första hand storstä
der samt vid låg detonationshöjd befästningar. I en framtid ser 
man dock även militär trupp som ett mål i och med att tillgången 
på atomvapen ökar.54 

1955 utkommer den första renodlade instruktionen till solda
ten för hur han skall bete sig i händelse av ett atombombsanfall. 
Där behandlas både verkan och skyddsåtgärder utförligt.55 

Ett helt annat grepp på atomvapnen är en analys av hur en 
försvarare kan använda atomvapen. Även detta finns analyserat 
och belyst. Man utgår i sitt resonemang från hur en liten stat som 
invaderas kan dra nytta av atombomber. De för lantkrigföringen 
viktigaste användningarna är: baser för invasionstrupp, luft
landsatt trupp som ej kan likvideras med andra medel. Man 
ser i atomvapnet en möjlighet för den lilla staten att tvinga en 
överlägsen motståndare att "uppträda i glesa, 'tidsödande' 
grupperingar, samt hindra honom att utnyttja den samlade 
kraften av sin numerära överlägsenhet. Användandet av atom
vapnet som ett taktiskt vapen i avsikt att hindra motståndaren 
att använda sin krigsmakt. Resonemanget bygger dock på att 
atombomben fortfarande är ett exklusivt vapen.56 

I 1945 års försvarskommittes betänkande finns också ett läng
re resonemang kring detta. Vid en eventuell gränsinvasion mås
te angriparen samla starka lantstridskrafter inom ett relativt 
begränsat område. Detta innebär att en försvarare som är nume
rärt svag och disponerar atomvapen, även i liten omfattning, kan 
tillfoga stora förluster för motståndaren. Man skriver att "Möj
ligheterna för den försvarande att förhärja gränsområden och 
därmed fördröja kanske t o m  omöjliggöra framryckning bli 
stora." Man konstaterar att det inte är någon nyhet för den som 
är underlägsen i luften att han måste uppträda i spridd forme-
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ring. Den som har luftherraväldet kan hålla sina lantstridskraf
ter samlade. I och med atomvapnet synes denna skillnad ha 
upphört: " ... men hotet om anfall med atomprojektiler tvingar 
även honom till glesa grupperingar, om han icke vill ta risken av 
stora förluster. Atomenergins utnyttjande kan därför innebära, 
att den numerärt starkare får svårare än förut att utnyttja sin 
överlägsenhet." Man ser också att försvararen har ett stort över
tag eftersom han kan bygga skyddsrum och inte behöver röra sig 
framåt. Slutsatsen är att " ... användning av atomenergi vid en 
invasion skulle komma främst den försvarande tillgodo ... ", 
skadegörelsen på det egna landet ses som mindre betydelsefull 
än stridens utgång.57 

Sammanfattningen av det man kommer fram till kan indelas 
först i vilka troliga mål man ser, detta leder fram till ett operativt 
och taktiskt uppträdande. Något skilt från detta är de stridstek
niska åtgärder man kan vidta på förbanden för att mildra verk
ningarna av insatta atomvapen. 

De mål man ser för atomvapen är främst: 

• Städer (hemortsbekämpning)

• Större slaggrupper, stora truppstyrkor på litet område

• I- och urlastningsplatser

• Samlade reserver

Med hänsyn taget till detta kan man dela in de slutsatser man 
drar i dels taktiska/ operativa samt stridstekniska. De för lant
krigföringen viktigaste taktiska och operativa slutsatserna är: 

• Spridd gruppering av förband

• Atomvapeninsats ej trolig mot förband som är i strid

• Undvik öppen och slät terräng

• Befästningarnas betydelse ökar

• En försvarare kan dra större nytta av atomvapen än den
anfallande

• Förbered organisationen för införande av egna atomvapen

Ser man till hur man på lägre nivå kan anpassa sin stridsteknik 
finns ett antal åtgärder: 
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• Följ terrängens låglinjer

• Låt truppen uppehålla sig i luftskyddsgropar

• Sätt ut bombvarnare

• Utbilda soldaten att söka skydd omedelbart vid atombombs
anfall.

Den enda organisatoriska förändring som föreslås är att man 
skall införa möjlighet att indikera radioaktivitet. 

Det fanns alltså ett underlag i Försvarsstaben redan 1945 och 
i andra högre staber senast några år därefter, för hur man 
bedömde att atomvapnet påverkade lantkrigföringen.58 Tabeller 
för beräkning av atombombens verkningar utsänds i slutet av 
1948. Jag har inte lyckats påvisa några organsiatoriska- eller 
utbildningsförändringar under perioden. 

Sammanfattning 
Först när atombomberna använts mot Hiroshima respektive 
Nagasaki igångsattes studier om påverkan på lantkrigföring i 
Sverige. Försvarets forskningsanstalt var drivande i den pro
cessen. Atombomben sågs under perioden som ett strategiskt 
vapen, eftersom den fanns i ett så litet antal och man därför 
måste välja mål med omsorg. Det fanns heller inte någon taktisk 
atombomb. Man bedömde att bomben måste ha en viss storlek 
och inte gick att använda i exempelvis artillerigranater. Man 
förutsatte även att andra stater än USA skulle inneha atomvapen 
några år in på 1950-talet. De grundfaktorer som låg i botten för 
alla analyser var dels att USA hade monopol på atomvapen och 
dels att de fanns i ett mycket litet antal. När atomvapen blev 
vanligare ansåg man att ett mer taktiskt bruk av dem skulle bli 
vanligare. En annan faktor var bristen på källmaterial att göra 
bedömningar utifrån. 

Man bedömde att atomvapnet i första hand skulle användas 
för hemortsbekämpning. I lantkrigföringen såg man att atom
bomber skulle kunna användas mot främst större truppsamling
ar. Dessa truppsamlingar skulle kunna vara förband som sam
lats för ett anfall, i- och urlastningsplatser vid ett invasionsföre-
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tag och reserver. Man analyserar också vad atomvapnet opera
tivt kan innebära för en försvarare. Analysen kommer fram till 
att försvararen har störst fördel eftersom han kan bryta den 
anfallandes styrka och utnyttja egna befästningar. Det luftherra
välde, en starkare anfallande nation måste inneha, kunde genom 
eget innehav av atomvapen utjämnas. 

Den offentliga militära debatten präglas av att flertalet perso
ner har tillgång till internt material eller är med om att ta fram 
sådant. Alla debattörer är i stort sett verksamma inom centrala 
militära staber eller inom Försvarets forskningsanstalt alla be
lägna i Stockholm. Det går inte att urskilja någon dramatisk 
skillnad i synen på hur atomvapen påverkar lantkrigföringen 
mellan den offentliga debatten och i det interna materialet. 
Skillnaden ligger i att debattörerna skarpare tar upp frågan om 
tilldelning av resurser mellan de olika försvarsgrenarna. 

Ändrade atomvapnet lantkrigföringen i Sverige under perio
den? Jag har inte kunnat påvisa att atomvapnet ändrade på den 
taktiska och stridstekniska planeringen och utvecklingen under 
perioden. Det fanns ett teoretiskt underlag i de högre staberna 
för hur man kunde bemöta atomvapnet i lantkrigföringen. Många 
av dessa åtgärder, som exempelvis spridd gruppering med flera, 
fordrar egentligen ingen förberedelse. Förutom att man tar hänsyn 
till det i sina taktiska- och operativabedömanden först när ett krig 
brutit ut. Jag har inte kunnat påvisa att man vidtagit några organ
isatioriska eller utbildningsmässiga anpassningar av lantstrids
krafter under perioden. Dessa kommer först i början på 1950-talet. 
Man var under perioden upptagen med att bearbeta alla föränd
ringar som ägt rum under kriget på den konventionella sidan. 

Atomvapnet sågs som ett vapen för hemortsbekämning och 
mot större truppsamlingar. En försvarare bedömdes ha störst 
nytta av dem. Den offentliga debatten under perioden förs av 
centralt placerade militärer och skiljer sig inte från det interna 
materialet. Atomvapnet ändrade inte på armens taktik eller 
stridsteknik under perioden. Däremot kan det inte uteslutas att 
man tagit hänsyn till atomvapnet i de bedömanden som skulle 
gjorts om Sverige kommit i krig. Ett taktiskt resonemang om den 
lilla statens användning av atomvapen vid försvar fanns framta
get, grunden för diskussionen om anskaffning av egna atomva
pen fanns redan. 
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Arbetet väcker många frågor, några är nedanstående: 

• Vad skedde efter den första sovjetiska provsprängningen
1949, var det då hotet blev akut?

• Låg taktik- och skyddsutvecklingen i fas med bedömningen
man gjort att andra stater först i början av SO-talet kunde ha
atomvapen?

• Förändrades den operativa och taktiska bedömningen när
atomvapen gick från ett strategiskt vapen till ett operativt och
taktiskt i och med att tillgången på atombomber ökade.
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